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ABSTRAK 
 

Perilaku seksual remaja Indonesia dipengaruhi oleh informasi teknologi seperti internet, televisi, multimedia, 
gaya hidup glamour dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara pengetahuan 
kesehatan reproduksi dengan perilaku seks remaja akhir pada mahasiswa kesehatan dan non kesehatan. 
Penelitian ini menggunakan metode cross sectional study. Penelitian ini dilaksanakan pada remaja akhir dengan 
status mahasiswa yang berpotensial dengan masalah perilaku seks (intercourse) yang ada di kab. Mamuju 
Propinsi Sulawesi Barat. Sampel penelitian sebanyak 320 orang diambil secara proportional stratified random 
sampling. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dengan uji chi square, dan analisis multivariate 
dengan regresi logistic berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kesehatan reproduksi tidak 
signifikan mempengaruhi terjadinya perilaku seks pada mahasiswa kesehatan dan non kesehatan (p=0.703) dan 
jenis perguruan tinggi (p=0.472), sedangkan lingkungan teman bergaul (p=0,001) dan keterpaparan media 
(p=0,000) yang berarti memiliki hubungan yang signifikan. Analisis multivariat menunjukkan bahwa hubungan 
keterpaparan media (wald=10,687, p = 0,001) merupakan factor dominan yang menyebabkan terjadinya 
hubungan seks pranikah pada siswa. Para orang tua agar lebih memerhatikan lingkungan teman bergaul anak, 
memberikan arahan, serta pengawasan secara intensif terhadap penggunaan media. Pihak sekolah supaya 
memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih untuk mengembangkan minat mahasiswa dan 
mengembangkan model pembinaan remaja yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to find out the relationship between reproduction health knowledge and late adolescents’ sex 
behavior among students of health and non-health programs. 
 Using the cross sectional study method, the research was conducted among late adolescents. They were 
university students in Mamuju distrct, West Sulawesi province who had potential problems of sex behavior 
(intercourse). There were 320 samples selected by using the proporsional stratified random sampling. The 
analysis was conducted by using the univariate, bivariate, chi square test, and multivariate analysis with 
multiple logistic regression. 
The results reveal that sex behavior of students in health and non-health programs is not significantly influenced 
by reproduction health knowledge (p=0,703) and the types of higher education (p=0,472); but it is significantly 
influenced by friends (p=0,001) and media exposure (p=0,000). The multivariate analysis reveals that media 
exposure (wald=10,687), p=0,001) is the dominant factor causing pre-marriage intercourse among students 
(especially with whom they have friendship), and give intensive supervision on the media exposure. It is also 
suggested that educational institutions provide more extracurricular activities to develop students’ interest, and 
develop a model of reproduction health training for adolescents. 
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PENDAHULUAN 

Kesehatan reproduksi menurut International Cooperation Population and 

Development (ICPD) 1994 adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang 

utuh bukan hanya bebas penyakit atau kelemahan dalam segala aspek yang berhubungan 

dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Ruang lingkup kesehatan reproduksi 

meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanggulangan 

penyakit menular seksual, kesehatan reproduksi remaja dan usia lanjut. Remaja sebagai 

generasi bangsa merupakan populasi yang besar, sekitar seperlima penduduk dunia adalah 

remaja berumur 10-19 tahun (BKKBN, 2006). 

Informasi seks dari teman, film, atau buku yang hanya setengah- setengah tanpa 

pengarahan mudah menjerumuskan. Apalagi si anak tidak tahu resiko melakukan hubungan 

seksual pranikah. Pendidikan seks dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Sekali waktu 

penyuluhan seks dapat diadakan. Tema penyuluhan didasarkan pada pendekatan pemecahan 

masalah (problem solving approach),yakni penyuluhan disertai kesempatan berkonsultasi 

dengan guru, konsultan psikolog di sekolah, atau guru agama. Peran guru bimbingan dan 

penyuluhan (Konseling) sangat penting. Di tingkat rumah tangga pun sebetulnya bisa sekali 

waktu diselenggarakan ceramah tentang seks bagi para orang tua atau remaja dengan bantuan 

dokter Puskesmas (Yulia, dkk, 2010). 

Menurut Choe, dkk (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Subtance Use And 

Premarital Sex Among Adolelescents In Indonesia menyatakan bahwa kejadian hubungan 

seksual sebelum menikah remaja perempuan Indonesia terendah dibandingkan Thailand, 

Philipina dan Nepal. Prevalensi hubungan seksual sebelum menikah pada kelompok sosial 

ekonomi rendah lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang memiliki sosial ekonomi 

lebih tinggi. 

Penelitian-penelitian mengenai kaum remaja di Indonesia pada umumnya 

menyimpulkan bahwa nilai-nilai hidup kaum remaja sedang dalam proses perubahan. Remaja 

Indonesia dewasa ini nampak lebih bertoleransi terhadap gaya hidup seksual pranikah. 

Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh berbagai institusi di Indonesia selama kurun waktu 

tahun 1993- 2002, menemukan bahwa lima sampai sepuluh persen wanita dan delapan belas 

sampai tiga puluh delapan persen pria muda berusia 16-24 tahun telah melakukan hubungan 

seksual pranikah dengan pasangan yang seusia mereka. Penelitian-penelitian lain di Indonesia 

juga memperkuat gambaran adanya peningkatan risiko pada perilaku seksual kaum remaja. 

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa 5%-10% pria muda usia 15-24 tahun yang 

tidak/belum menikah, telah melakukan aktifitas seksual yang berisiko 6-9. Selanjutnya hasil 



dari penelitian mengenai kebutuhan akan layanan kesehatan reproduksi di 12 kota di 

Indonesia pada tahun 1993, menunjukkan bahwa pemahaman mereka akan seksualitas sangat 

terbatas. Temuan dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktifitas 

seksual dikalangan kaum remaja, tidak diiringi dengan peningkatan pengetahuan tentang 

kesehatan seksual dan reproduksi (Antono, 2011). 

Perilaku seks bebas di sejumlah kota/kabupaten di Sulawesi Barat menjadi 

penyumbang terbesar banyaknya korban virus HIV/AIDS di wilayah itu. Dinas Kesehatan 

Sulawesi Barat mencatat, sejak 2010 hingga Februari 2011 ditemukan 85 kasus HIV/AIDS. 

Jumlah ini meningkat lebih dari 40 persen dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya. 

Pendidikan seks dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Sekali waktu penyuluhan seks 

dapat diadakan. Tema penyuluhan didasarkan pada pendekatan pemecahan masalah (problem 

solving approach), yakni penyuluhan disertai kesempatan berkonsultasi dengan guru, 

konsultan psikolog di sekolah, atau guru agama (Yulia, dkk, 2010). Berdasarkan latar 

belakang tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap prilaku seks remaja akhir pada mahasiswa 

kesehatan dan non kesehatan di Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini menggunakan desain studi potong (Cross Sectional Study) yang 

dilaksanakan di Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat pada tahun 2013. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua Remaja Akhir yang potensial masalah perilaku seksual di 

Kabupaten Mamuju. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian Mahasiswa yang terdaftar 

di perguruan tinggi khususnya pada Mahasiswa golongan remaja akhir sebanyak 331 orang. 

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi dengan mengunakan 

kuesioner yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan tujuan penelitian sedangkan data 

sekunder diperoleh dari data instansi terkait dengan tujuan peneliti. Pengolahan data 

dilakukan dengan menggunkan program SPSS. Analisis univariat dilakukan untuk 

memperoleh  gambaran umum distribusi tunggal baik data umum responden maupun data 

khususnya. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel dependen dan 

independen dalam bentuk tabulasi silang. Untuk melihat hubungan antar variabel independen 

dan dependen dengan kemaknaan 0,05 maka uji statistik yang digunakan adalah uji Chi 

Square Test. Analisis multivariat menggunakan analisis regresi logistik, dilakukan untuk 

melihat hubungan dan besarnya hubungan variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. 



HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

Tabel 1 menunjukkan bahwa umur responden terbanyak pada umur 21 tahun (36,9%) 

dan paling sedikit  berada pada umur 18 tahun (9,1%). Suku responden terbanyak adalah 

Mandar  sebanyak 184 (57,5%) dan suku responden paling sedikit adalah Makassar sebanyak 

10 (3,1%). Responden yang paling banyak adalah beragama Islam sebanyak 274 (85,6%), dan 

responden paling sedikit beragama non Islam sebanyak 47 (14,4%). Pendidikan orang tua 

responden yang paling banyak adalah SMA sebanyak 114 (35,6%), dan pendidkan orang tua 

responden paling sedikit adalah Akademik/Perguruan Tinggi sebanyak 50 (15,6%). Tempat 

tinggal responden yang paling banyak adalah bersama orang tua sebanyak 109 (34,1%), dan 

tempat tinggal responden paling sedikit adalah lainya sebanyak 6 (1,9%).  

Analisis Bivariat 

Tabel 2 menunjukkan bahwa mahasiswa dengan perilaku seks berat lebih besar 

dilakukan oleh responden yang berpengetahuan kurang (14,0%) dibanding dengan responden 

yang berpengetahuan cukup (12,6%). Sedangkan mahasiswa dengan perilaku seks ringan 

lebih besar dilakukan oleh mahasiswa dengan pengetahuan cukup (87,4%) di banding 

mahasiswa dengan pengetahuan kurang (86,9%). Hasil uji statistik dengan chi square 

diperoleh nilai p = 0,703 (p>0,05). Hal ini berarti tidak ada hubungan signifikan antara 

pengetahuan dengan perilaku seks. 

Perilaku seks berat lebih besar dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi kesehatan 

(16,4%) dari pada mahasiswa perguruan tinggi non kesehatan (12,5%). Sedangkan perilaku 

seks ringan lebih besar dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi non kesehatan (87,5%) di 

banding mahasiswa perguruan tinggi kesehatan (83,6%). Hasil uji statistik dengan chi square 

diperoleh nilai p = 0,472 (p>0,05). Hal ini berarti tidak ada hubungan antara jenis perguruan 

tinggi dengan perilaku seks. 

Perilaku seks berat lebih besar dilakukan oleh mahasiswa yang lingkungan teman 

bergaulnya bukan teman kuliah (26,7%) dibanding lingkungan teman bergaulnya dengan 

teman kuliah (10,0%). Sedangkan perilaku seks ringan lebih besar dilakukan oleh mahasiswa 

yang lingkungan teman bergaulnya dengan teman kuliah (90,0%) dibanding dengan bukan 

teman kuliah (73,3%). Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p = 0,001 (p<0,05). 

Hal ini berarti ada hubungan antara lingkungan teman bergaul dengan perilaku seks. 

Hubungan antara paparan media dengan perilaku seks pada mahasiswa, menunjukkan 

bahwa mahasiswa yang mempunyai perilaku seks berat lebih besar dilakukan pada mahasiswa 

yang terpapar media (25,3%) dari pada yang tidak terpapar media (8,0%). Sedangkan 



mahasiswa yang mempunyai perilaku seks ringan lebih besar dilakukan pada mahasiswa pada 

mahasiswa yang tidak terpapar media (92,0%) dibanding mahasiswa yang terpapar media 

(74,7%).  Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p = 0,000 (p<0,05). Hal ini 

berarti ada hubungan antara paparan media dengan perilaku seks. 

Analisis Multivariat 

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik berganda pada tabel 3, menunjukkan bahwa 

pada step terakhir (step 3), terdapat 2 variabel bebas yang signifikan, yaitu variabel 

lingkungan teman bergaul dan variabel paparan media. Hal ini sesuai dengan hasi analisis  

bivariat sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat 2 variabel bebas yang memiliki 

korelasi dengan variabel perilaku seks. 

Berdasarkan nilai odds ratio (OR)  pada step 3, dapat diketahui bahwa variabel yang 

dominan dengan perilaku seks adalah variabel paparan media , dimana mahasiswa yang 

terpapar media  memiliki kecenderungan melakukan perilaku seks 0,313 kali lebih kuat di 

banding mahasiswa yang tidak terpapar dengan media. 

 

PEMBAHASAN 

Secara umum hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dari empat variabel yang 

duuji, terdapat 2 variabel yang tidak berhubungan dengan perilaku seks pada mahasiswa 

kesehatan dan non kesehatan di Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat, yakni pengetahuan dan 

jenis perguruan tinggi. Sedangkan  variabel yang berhu bungan adalah lingkungan teman 

bergaul dan keterpaparan media. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dengan perilaku seks berat lebih 

banyak  dilakukan oleh mahasiswa dengan pengetahuan rendah. Hal ini menunjukkan adanya 

informasi dan pengetahuan yang cukup tidak menjadi indikator bahwa mahasiswa dapat 

menghindari adanya perilaku seksual pranikah. Menurut Wijayanti (2009), pengetahuan 

muncul ketika seseorang menggunakan indra atau akal budinya untuk mengenali benda atau 

kejadian tertentu yang belum pernah dilihat untuk mengenali benda atau kejadian tertentu 

yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Adanya pengaruh yang kuat dari 

variabel yang lain seperti lingkunagn teman bergaul dan keterpaparan media dapat menjadi 

hal yang kuat mempengaruhi ajakan teman kencan untuk melakukan perilaku seksual. Hal ini 

dapat disimpulakan bahwa adanya pengetahuan yang cukup tidak menjamin terhindar dari 

perilaku seksual, justru adanya pengetahuan tentang perilaku seksual yang sifatnya setengah-

setengah dengan sifat dasar remaja yang serba ingin tahu sehingga melampiaskan rasa 



penasarannya dengan mencoba melakukan hal yang belum pernah dilakukan dan pada 

akhirnya tetap melakukan perilaku seksual dari ringan hingga berat.   

Perolehan informasi yang salah oleh para remaja seharusnya dapat dicegah dengan 

pendidikan seks yang benar sebelum remaja tersebut masuk kedalam tahapan efek media 

pornografi yang semakin jauh. Pendidikan Seks yang diberikan secara seimbang antara 

pendekatan pengetahuan biologis dan pendekatan sosiologis diharapkan bermanfaat bagi para 

remaja dan dapat membantu para remaja itu mengambil keputusan baik dalam kehidupannya. 

Fokus utama pendidikan seks adalah pendidikan dan pengetahuan, daripada seks. Pendidikan 

Seks mampu menyelamatkan kaum remaja dari keadaan yang tidak sehat atau berbahaya 

untuk kesehatannya. Seharusnya Pendidikan Seks tidak dianggap tabu dan tidak ditutupi lagi. 

Perilaku seks jika dilihat dari jenis perguruan tinggi tidak menunjukkan perbedaan 

yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa jenis perguruan tertentu terhadap sebuah mahasiswa 

tidak menjadi indikator bahwa mereka akan terhindar dari perilaku seksual.  

Lingkungan teman sepergaulan merupakan salah satu faktor yang sangat essential 

dalam hubungan seks pranikah yang dilakukan oleh mahasiswa kesehatan dan non kesehatan 

di Kab. Mamuju  Prov. Sulawesi Barat. Dari hasil penelitian ini, faktor lingkungan teman 

sepergaulan menunjukkan hubungan kebermaknaan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi 

karena besarnya tekanan terhadap seseorang untuk melakukan konformitas dimana individu 

tersebut dituntut untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh kelompoknya. 

Kelompok atau teman sepergaulan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk 

menentukan arah hidup remaja. Jika remaja berada dalam lingkungan pergaulan yang penuh 

dengan ”energi negatif”, segala bentuk sikap, perilaku, dan tujuan hidup remaja menjadi 

negatif. Sebaliknya, jika remaja berada dalam lingkungan pergaulan yang selalu menyebarkan 

”energi positif”, yaitu sebuah kelompok yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan 

peluang untuk mengaktualisasikan diri secara positif kepada semua anggotanya, remaja juga 

akan memiliki sikap yang positif. Prinsipnya, perilaku kelompok itu bersifat menular (Irfan, 

2012). 

Andayani (1996), mengatakan dukungan teman sebaya menjadi salah satu motivasi 

dalam pembentukan identitas diri seorang remaja dalam melakukan sosialisasi, terutama ketika 

ia mulai menjalin asmara dengan lawan jenis. Selanjutnya kadang kala teman sebaya menjadi 

salah satu sumber informasi yang cukup berhubungan dalam pembentukan pengetahuan 

seksual dikalangan remaja, akan tetapi informasi teman sebaya bisa menimbulkan dampak 

negatif karena informasi yang mereka peroleh hanya melalui tayangan media atau berdasarkan 

pengalaman sendiri. Menurut Browning, dkk (2005), remaja mempunyai “pandangan yang 



lebih baik terhadap sikap dan perilaku peer-nya”, daripada perilaku sebenarnya yang 

ditampakkan oleh peer-nya, sehingga apabila remaja percaya bahwa peer-nya baik laki-laki 

ataupun perempuan aktif dalam melakukan aktivitas seksual padahal kenyataannya tidak, 

maka “kepercayaan” itulah yang akan menyebabkan seorang remaja melakukan perilaku seks 

bebas. 

Faktor yang juga diasumsikan sangat mendukung remaja untuk melakukan hubungan 

seks bebas (free sex) adalah konformitas remaja pada kelompoknya di mana konformitas 

tersebut memaksa seorang remaja harus melakukan hubungan seks. Santrock (1998) 

mengatakan, bahwa konformitas kelompok bisa berarti kondisi di mana seseorang 

mengadopsi sikap atau perilaku dari orang lain dalam kelompoknya karena tekanan dari 

kenyataan atau kesan yang diberikan oleh kelompoknya tersebut. Hal tersebut biasanya 

menjurus kepada melakukan seks atau tidak, melakukan pernikahan atau tidak, sampai kepada 

ingin mempunyai anak atau tidak. 

Menurut Rohmahwati (2008), paparan media massa, baik cetak (Koran, majalah, 

buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), mempunyai pengaruh terhadap 

remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Pada dasarnya media pornografi sangat 

besar pengaruhnya pada remaja saat ini, akibat faktor pengaplikasian yang salah banyak 

remaja menyalagunakan media pornografi sehingga terjadilah tindakan seksual yang tidak 

sehat. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa mahasiswa yang mempunyai perilaku seks berat 

lebih besar dilakukan pada mahasiswa yang terpapar media (25,3%) dari pada yang tidak 

terpapar media (8,0%). 

Hasil ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriati, dkk (2008) yang 

menunjukkan bahwa keterpaparan media pornografi merupakan faktor yang paling dominan 

mempengaruhi efek paparan pornografi. Remaja yang mempunyai frekuensi paparan 

pornografi sering (lebih atau sama dengan satu kali seminggu) beresiko 5,0 kali mengali efek 

paparan dibandingkan dengan remaja yang frekuensi paparan jarang (kurang dari 1 kali 

seminggu).  

Menurut peneliti kecenderungan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dalam 

perilaku seksual pranikah makin meningkat oleh karena adanya penyebaran informasi dan 

ransangan set melalui media massa yang dengan adanya teknologi seperti (video cassette,  

internet, handphone, foto copy, dan lain-lain) menjadi tidak terbendung lagi. Remaja yang 

dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya 

dari media massa, khususnya jika mereka pada umumnya belum pernah mengetahui masa 



seksual secara lengkap dari orang tuanya. Di pihak lain, tidak dapat diingkari adanya 

kecenderungan pergaulan yang semakin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat. 

Pada hasil penelitian semua mahasiswa pernah melakukan perilaku seksual pranikah 

mulai dari ringan sampai berat. Sekalipun yang melakukan perilaku seks ringan namun dapat 

menjadi berat apabila mahasiswa mengabaikan norma-norma yang ada dan tentunya jika ada 

peluang yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan ketahap yang lebih berat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan jenis perguruan tinggi 

terhadap perilaku seks pada mahasiswa kesehatan dan non kesehatan di Kab. Mamuju Prov. 

Sulawesi Barat. Ada hubungan yang signifikan antara lingkungan teman bergaul dan 

keterpaparan media terhadap perilaku seks pada mahasiswa kesehatan dan non kesehatan di 

Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat. Disarankan kepada orang tua kiranya dapat menjadi 

teman, sebagai tempat bertukar pikiran, menyalurkan informasi tentang kesehatan reproduksi 

dan tidak memaksakan kehendak secara otoriter kepada remaja. Bagi masyarakat pers dan 

penyiaran kiranya memperhatikan kode etik media massa yang menyangkut cita rasa moral 

dan nilai-nilai etika dengan meminimalkan informasi-informasi yang bersifat pornografi. 

Perlu memberikan informasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi untuk 

meningkatkan pengetahuan Mahasiswa yaitu berupa seminar mengenai kesehatan reproduksi 

remaja. Mahasiswa sebaiknya memilih teman yang dapat mengantar pada pergaulan yang 

baik.  
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Tabel 1. Distribusi Karakteristik Mahasiswa Kesehatan dan Non Kesehatan di Kab. 
Mamuju  Prov. Sulawesi  Barat Tahun 2013 

 

Karakteristik Jumlah 
( n ) 

Persen 
( % ) 

Umur (tahun) 
18 
19 
20 
21 

29 
65 
108 
118 

9,1 
20,3 
33,8 
36,9 

Suku   
Mandar 184 57,5 
Bugis 62 19,4 
Makassar 10 3,1 
Toraja 35 10,9 
Bali 15 4,7 

Agama   
Islam 
Non Islam  

274 
46 

85,6 
14,4 

Jenis pekerjaan   
SD 90 28,1 
SMP 66 20,6 
SMA 114 35,6 
Akademik 50 15,6 

Jumlah 320 100,0 
Sumber : Data Primer, 2013 

 
  



Tabel 2  Hubungan Variabel Penelitian terhadap Perilaku Seks pada 
Mahasiswa Kesehatan dan Non Kesehatan di Kab. Mamuju  
Prov. Sulawesi  Barat Tahun 2013 

 

Variabel 

Perilaku Seks  

Jumlah 
Hasil Uji : 

Chi-Square 
Berat Ringan 

n % N % N % 

Pengetahuan 

Cukup 25 12,6 174 87,4 199 100,0 p    = 0,703 

Kurang 17 14,0 104 86,0 121 100,0 

Jenis Perguruan Tinggi 

PT Kesehatan 9 16,4 47 83,6 56 100,0 p    = 0,472 

PT non Kesehatan 33 12,5 231 87,5 264 100,0 

Lingkungan Teman Bergaul 

Bukan Teman Kuliah 16 26,7 44 73,3 60 100,0 p    = 0,001 

Teman Kuliah 26 10,0 234 90,0 260 100,0 

Paparan Media        

Terpapar 24 25,3 71 74,7 95 100 p    = 0,001 

Tidak Terpapar 18 8,0 207 92,0 225 100 

Jumlah 74 65,5 39 34,5 113 100,0  

Sumber : Data Primer, 2013 

 
  



Tabel 3.  Hasil Analisis Regrsi Logistik Berganda Perilaku Seks Mahasiswa    
Kesehatan dan Non Kesehatan di Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat 
Tahun 2013 

 

Variabel B S.E. Wald P OR 

Step 1a 

Pengetahuan(1) -0,144 0,367 0,155 0,694 0,866 
Jenis Perguruan 
Tinggi(1) 

-0,141 0,445 0,100 0,751 0,868 

Lingkungan Teman 
Bergaul(1) 

-0,865 0,379 5,190 0,023 0,421 

Paparan Media(1) -1,136 0,360 9,959 0,002 0,321 

Step 2a 

Pengetahuan(1) -0,114 0,353 0,104 0,747 0,893 
Lingkungan Teman 
Bergaul(1) 

-0,859 0,379 5,135 0,023 0,424 

Paparan Media(1) -1,154 0,356 10,499 0,001 0,316 

Step 3a 

Lingkungan Teman 
Bergaul(1) 

-0,852 0,378 5,075 0,024 0,427 

Paparan Media(1) -1,161 0,355 10,687 0,001 0,313 

Sumber : Data Primer, 2013 
 


