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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan 

perilaku seksual pranikah pada remaja di Kota Kupang. Subjek penelitian ini berjumlah 100 

orang remaja di Kota Kupang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pengumpulan data 

menggunakan skala kontrol diri dan skala perilaku seksual pranikah dan diambil dengan 

teknik insidental sampling. Uji hipotesis menggunakan teknik statistik korelasi dengan 

bantuan program SPSS seri 17.0 for windows, hasil korelasi sebesar sebesar -0,253 dengan 

nilai signifikansi = 0,006 (p<0,05). Yang berarti ada hubungan negatif yang signifikan antara 

kontrol diri dengan perilaku seksual remaja di Kota Kupang. Semakin tinggi kontrol diri 

maka semakin rendah perilaku seksual pranikah pada remaja,begitu pula sebaliknya semakin 

rendah kontrol diri maka semakin tinggi perilaku seksual pada remaja. 

Kata kunci :kontrol diri, perilaku seksual pranikah, remaja 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is determine the relationship of self control with premarital sexual 

behavior in adolescent in Kupang. A total sample in this study is 100 adolescent in Kupang, 

boys and girls. Research data used self control scale and premarital sexual behavior scale, 

and used insidental sampling technique. Hypothesis test used technique correlation statistics 

with  SSPS program seri 17.0 for windows. the correlation results is -0,253 with number of 

signification = 0,006 (p<0,05). Which mean that, there is a significan negative correlation 

between self control and premarital sexual behavior in adolescent in Kupang. If self control 

high, then premarital behavior sexual is low, otherwise, if the self control low, then 

premarital behavior sexual is high. 

Keywords: Self Control, Premarital behavio sexual, Adolescent 
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Latar Belakang 

Masa remaja (adolescence) dianggap sebagai periode transisi perkembangan antara 

masa kanak–kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan–perubahan biologis, 

kognitif dan sosio–emosional (Larson dkk, 2002 Istilah adolescence berasal dari kata 

latinadolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Piaget mengatakan 

(dalam Utami, 2004) bahwa istilah adolescence memiliki arti luas, mencakup kematangan 

mental, emosional, sosial dan fisik. Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang 

remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut di kemukakan tiga kriteria, 

yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. 

Masa remaja secara global berlangsung umur 12-21 tahun (Gunarsa, 2001). Remaja 

merupakan generasi penerus bangsa yang harus memiliki mental dan perilaku yang 

menantang untuk menjadi generasi yang akan datang. Namun pada kenyataan banyak remaja 

yang memiliki gangguan kesehatan reproduksi, seperti aborsi, HIV/AIDS, PMS, dan hamil 

diluar nikah merupakan akibat dari pemahaman tentang seksual yang salah dan kebebasan 

melakukan hubungan seks oleh remaja.` 

Salah satu masalah dalam terjadinya perilaku seks bebas pada remaja dikarenakan 

kurang adanya kontrol diri pada remaja di Kota Kupang, berdasarkan wawancara dengan 2 

orang anak remaja di Kota Kupang (pada bulan agustus 2016) diperoleh data bahwa banyak 

kalangan anak remaja yang pada zaman sekarang melakukan hubungan seksual, khususnya di 

Kota Kupang yang dimana anak-anak reamaja lebih melakukan perilaku seksual dengan cara 

meraba pada daerah-daerah erogen seperti meraba payudara, alat kelamin tanpa berpakaian 

dan juga berpakaian, serta melakukan hubungan seksual. 

Hal ini dapat terjadi karena remaja memiliki keingintahuan yang besar tentang seksual. 

Keingintahuan tentang seksual pada remaja sebenarnya penting dalam pembentukan 
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hubungna yang lebih matang dengan lawan jenisnya. Menurut Hurlock (1997) pada remaja 

tugas perkembangan yang berhubungan dengan seks yang harus dikuasai adalah 

pembentukan hubungan yang baru yang lebih matang dengan lawan jenisya.  

Menurut Irawati (2002), remaja melakukan berbagai macam perilaku seksual beresiko 

yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari berpegangan tangan, cium 

kening, cium basah, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitif, petting, oral sex dan 

bersenggama (sexual intercourse). 

Tahap perilaku seksual pada diagram group dalam buku Sex: A user’s Manual  yang 

dimodifikasi oleh Soetjiningsih (2008) dapat dirinci sebagai berikut: 1) berpegangan tangan, 

2) memeluk/dipeluk di bahu, 3) memeluk/dipeluk di pinggang, 4) ciuman bibir, 5) ciuman 

bibir sambil berpelukan, 6) meraba/diraba di daerah erogen (payudara, alat kelamin) dalam 

keadaaan berpakaian, 7) mencium/dicium di daerah erogen dalam keadaan berpakaian, 8) 

saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan berpakaian, 9) meraba/ diraba di daerah 

erogen dalam keadaan tanpa berpakaian, 10) mencium/dicium di daerah erogen dalam 

keadaan tanpa berpakaian, 11) saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan tanpa 

berpakaian, dan 12) berhubungan seksual. Kemudian peneliti melakukan modofikasi  dan 

lebih menekankan pada tahapan yang sering dilakukan oleh remaja pada umumnya yaitu 

saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan tidak berpakaian, mencium/ dicium 

didaerah erogen dalam keadaan tidak berpakaian, berhubungan seksual. 

 

Rasa ingin tahu yang besar dalam diri remaja membuat mereka akan melakukan segala 

cara untuk mendapatkan informasi tentang perilaku seksual. Oleh karena itu mereka akan 

mencari informasi yang mungkin dapat diperoleh dari teman sebaya, buku tentang seks, 

majalah, film dan internet yang membantu remaja untuk memuaskan keingintahuan mereka 

tentang seks (Hurlock, 1997). Informasi tentang seksual yang didapat dari keluarga dan 
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sekolah dirasa kurang bagi remaja, keluarga dan sekolah hanya menyampaikan larangan dan 

batasan tentang perilaku seksual pranikah saja. Disini remaja ingin mengetahui tentang 

perilku seksual pranikah lebih dari sekedar batasan dan laranganya saja. 

Banyaknya informasi tentang seksual yang didapatkan dapat memicu munculya 

dorongan seksual dalam diri remaja yang selanjutnya akan melakukan perilaku seksual 

pranikah. Harusnya remaja diberi pengertian dan informasi yang medalam mengenai seks, 

karena informasi seks yang didapatkan remaja tidaklah selalu benar bahkan bisa 

menjerumuskan remaja. Sebaiknya informasi tentang seksual yang diberikan pada remaja 

diberikan secara ‘’kontekstual’’, yaitu dalam kaitannya dengan norma-norma dalam 

masyarakat: apa yang terlarang, apa yang lazim dan bagaimana cara melakukannya tanpa 

melanggar aturan (Sarwono 2000). 

Perlu diketahui terlebih dahulu perilaku seksual adalah segala tingkahlaku yang 

didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenisnya mulai dari perasaan tertarik sampai 

dengan tingkah laku berkencan, bercumbu sampai bersenggama (Sarwono, 2000). Perilaku 

seksual muncul dalam diri remaja karena mulai berfungsinya alat-alat reproduksi, haid pada 

wanita dan mimpi basah pada laki-laki (Sarwono, 20007). Sedangkan perilaku seksual 

pranikah merupakan perilaku seksual yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang 

resmi menurut hukum maupun kepercayaan masing-masing (Mu’tadin, 2002). Jadi perilaku 

seksual pranikah adalah segala bentuk kegiatan yang didorong oleh hasrat/nafsu seksual yang 

dilakukan dengan lawan jenis sebelum menikah. 

Kebebasan seksual yang terjadi pada remaja dapat dilihat dari hasil survei Knowledge 

Attitude Practice (KAP), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Nusa 

Tenggara Timur menunjukan 31% remaja di Kota Kupang sudah pernah berhubunga seksual. 

Survei itu dilakukan pada tahun 2006 dengan 500 responden SMP dan SMA dari hasil survei 
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itu pula juga menunjukkan, 18,8%  kasus HIV-AIDS di Kota Kupang terjadi pada remaja usia 

15-24 tahun. (http://news.liputan6.com/read/197735/hasil-survei-perilaku-seksual-di-kupang-

mengejutkan) 

Awalnya para remaja itu memang hanya berpegangan tangan atau berciuman, tetapi 

tidak tertutup kemungkinan pada tahap berikutnya mereka akan melakukan hal-hal yang lebih 

berani termasuk berhubungan intim. Apalagi sudah menjadi sifat remaja untuk ingin tahu 

sekaligus ingin mencoba. Sifat itu pula yang membuat makin banyak saja remaja yang 

melakukan seks bebas dari berciuman bibir hingga hubungan intim (Hurlock, 1999).  

Faktor yang mempengaruhi perilaku seksual menurut Sarwono (2001) adalah 

meninggkatnya libido seksualitas, penundaan usia perkawinan, tabu atau larangan sosial dan 

agama, kurangnya informasi tentang seks yang benar dan pergaulan yang semakin bebas. 

Sementara itu faktor lain yang mempengaruhi perilaku seksual menurut Soetjiningsih (2008) 

diantaranya faktor individual (self esteem/harga diri dan religiusitas), faktor keluarga 

(hubunga orangtua-remaja) dan faktor diluar keluarga (tekanan negatif teman sebaya dan 

poronografi). Dan menurut Kartono (1992) faktor yang mempengaruhi perilaku seksual 

adalah kontrol diri, kematangan seksual dini dan nafsu seks yang abnormal.  

Perilaku seksual yang berlebihan dapat ditekan apabila dalam diri remaja memiliki 

kontrol diri yang kuat. Diegaskan oleh Sarwono (1994) tidak ada pilihan lain bagi remaja 

untuk menekan perilaku seksualya dengan cara mengendalikan dirinya sendiri dengan kontrol 

diri. Brouwer (1992) menyatakan bahwa kontrol diri adalah kemandirian terutama unsur 

kognitif dan afektif yang timbul dari dalam diri individu, bukan karena pengaruh orang lain 

(dalam Andini 2004). Remaja yang memiliki kontrol diri kuat mampu menahan atau 

mengendalikan dorongan seksual yang timbul dari dalam diriny. Dengan cara mengalihkan 

http://news.liputan6.com/read/197735/hasil-survei-perilaku-seksual-di-kupang-mengejutkan
http://news.liputan6.com/read/197735/hasil-survei-perilaku-seksual-di-kupang-mengejutkan


5 
 

 
 

pikiran dengan tidak memikirkan hal-hal yang dapat semakin mendorong gairah seksual, 

melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. 

Perilaku seksual merupakan perilaku yang dihayati oleh segala bentuk manifestasi 

naluri seksual manusia dalam kehidupannya. Sementara itu menurut Djubaidah dan Ellyawati 

mendefinisikan perilaku seksual sebagai hubungan khusus antara pria dan wanita yang 

sifatnya erotis. Perilaku seksual yang dicetuskan individu merupakan implikasi suatu proses 

mental terhadap situasi dan kondisi konkrit jasmani yang mengarah pada pola pemenuhan 

kepuasan psikis. (Amrillah, 2006:10). 

Remaja yang memiliki kontrol perilaku, kognitif, dan keputusan kuat akan mampu 

memahami dengan baik fungsi organ tubuhnya terutama organ seksualnya, menjaga 

perasaannya terhadap seksualitasnya sendiri, mencari informasi yang benar dan tepat 

mengenai seks, dan berperan serta dalam menyebarkan informasi tentang seks kepada 

masyarakat secara lebih luas (Averill dalam Zulkarnain, 2002). 

Berbagai kegiatan yang mengarah pada pemuasan dorongan seksual yang mengarah 

pada pemuasan dorongan seksual yang pada dasarnya menunjukan tidak berhasilnya individu 

dalam mengendalikan atau kegagalan untuk mengalihkan dorongan tersebut ke kegiatan lain 

(Sarwono, 1994). Kebiasaan remaja untuk menguasai emosi dan nafsu yang negatif membuat 

remaja sanggup mengontrol dirinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kontrol diri 

berperan di dalam melakukan penilaian dan pemahaman terhadap perilaku seksualnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andini (2004) ada hubungan negatif antara kontrol diri 

dengan perilaku seksual pada remaja, dengan subjek 80 mahasiswa di UNIKA Semarang.  

Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi kontrol diri semakin rendah perilaku seksual pada 

remaja, begitu pula sebaliknya semakin rendah kontrol diri semakin tinggi perilaku seksual 

pada remaja. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2008) bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan kontrol diri dengan perilaku seks 
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pranikah pada siswa kelas XI SMA Negri 1 Malang (http://lib.uin-

malang.ac.id/fullchapter/04410036.pdf). Dengan adanya hasil penelitian sebelumnya, maka 

penulis ingin meneliti lebih lanjut ada atau tidaknya hubungan yang signifikan 

antara‘’Hubungan Kontrol diri dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja di Kota Kupang.” 
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http://lib.uin-malang.ac.id/fullchapter/04410036.pdf
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TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku Seksual Pranikah  

Perilaku seksual merupakan perilaku yang muncul karena adanya dorongan seksual 

atau kegiatan mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku (Wahyudi, 

2000). Hal yang sama diungkapkan oleh Kartono (1987) yang berpendapat bahwa perilaku 

seksual adalah perilaku yang berhubungan dengan fungsi-fungsi reproduksi atau merangsang 

sensasi dalam reseptor-reseptor yang terletak pada atau sekitar organ reproduktif dan daerah-

daerah erogen. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku berkencan, bercumbu sampai 

bersenggama (Sarwono, 2000). Lebih lanjut, perilaku seksual merupakan perilaku yang 

bersifat  manusiawi karena setiap manusia memiliki dorongan seksual dan hal tersebut 

normal jika dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku. 

Perilaku seksual yang disebabkan oleh karena adanya dorongan seksual yang 

dilakukan oleh lawan jenis dan belum resmi terikat dalam perkawinan disebut sebagai 

perilaku seksual pranikah. Perilaku seksual pranikah adalah perilaku seks yang dilakukan 

tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing individu (Sarwono, 2008). Pengertian yang sama juga 

diungkapkan oleh Akbar (1992), bahwa perilaku seksual pranikah merupakan segala bentuk 

perilaku atau aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. 

Aspek Perilaku Seksual Menurut PKBI (1998) aspek-aspek perilaku seksual adalah 

bermesraan aspek ini mengungkap aktivitas psikologis dua individu yang berlainan jenis 

dalam kesamaan tujuan untuk saling berbagi rasa yang diungkap dalam kata-kata manis, 

pandangan mata yang mesra, namun belum sampai pada aktivitas bercumbu (Harmoko, 

2007), bercumbu. Aspek ini mengungkap pendekatan pendekatan jasmaniah yang dilakukan, 

seperti saling memegang, berciuman, berpelukan atau berangkulan, saling tempel alat 
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kelamin, yang dapat membangkitkan gairah seksual, tapi belum sampai hubungan kelamin 

(Harmoko, 2007), hubungan kelamin/ seksual hubungan kelamin berati melakukan kegiatan 

senggama atau seksual. Hubungan kelamin adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang 

yang berbeda jenis kelamin, dengan memasukkan penis kedalam vagina dan masing-masing 

orang akan memperoleh kepuasan (Hurlock, 2007). 

Faktor yang brpengaruh kuat pada perilaku seksual pranikah remaja menurut 

Soetjiningsih (2008) di antaranya faktor individual (self esteem/ harga diri dan religiusitas), 

faktor keluarga (hubungan orangtua-remaja) dan faktor diluar keluarga (tekanan negatif 

teman dan media pornografi). Dan dalam PKBI (dalam Andini, 2004) menyebutkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi perilaku seksual antaralain pengalaman seksual, faktor 

kepribadian antara lain: harga diri, kontrol diri, kemampuan membuat keputusan, pemahaman 

dan penghayatan nilai keagamaan, berfungsinya keluarga dalam menjalankan fungsi kontrol, 

serta pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 

Kontrol Diri 

Menurut Chaplin (2002) kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tigkah 

laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau merintangi implus-implus atau tingkah laku 

implusive. Burger (1989) mendefinisikan kontrol diri sebagai kemampuan mengelola 

perilaku. Menurut Hurlock (1990) kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu 

mengendalikan emosi keseluruhan ekspresi yang bermanfaat dan dapat diterima secara sosial. 

Mengacu pada definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kontrol diri adalah kemampuan 

individu mengendalikan diri dan mengelola perilaku yang disertai dengan perencanaan yang 

baik untuk menghasilkan sikap yang terbaik sesuai dengan norma, dapat diterima secara 

sosial serta tidak merugikan orang lain.  
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Aspek kontrol diri menurut Averill (Geofron, 2003 dalam Mufidah, 2008) terdapat 3 

aspek kontrol diri yaitu: Kontrol perilaku (behavior control), kontrol kognitif (congnitive 

control), dan Kontrol dalam mengambil keputusan (desicional control). 

Kontrol perilaku (behavior control). Kontrol perilaku menunjukkan kesiapan suatu 

respon yang  secara langsung dapat mempengaruhi atau memodifikasi keadaan yang tidak 

menyenangkan. Kontrol perilaku dapat dibedakan  menjadi dua yaitu. Kemampuan mengatur 

pelaksanaan (regulated administration), yaitu kemampuan individu menentukan siapa yang 

mengendalikan situasi atau keadaan yaitu dirinya atau orang lain. Kemampuan memodifikasi 

stimulus (stimulus modifiability), yaitu kemampuan individu mengetahui cara dan waktu 

menghadapi stimulus yang tidak dikehendaki. Stimulus dapat dihadapi dengan menggunakan 

beberapa cara di antaranya adalah mencegah atau menjauhi stimulus, menempatkan tenggang 

waktu diantara rangkaian stimulus yang sedang berlangsung, dan menghentikan stimulus 

sebelum waktunya berakhir serta membatasi intensitasnya. 

Kontrol kognitif (cognitive control). Kontrol kognitif menunjukkan kemampuan 

individu mengolah informasi yang tidak dikehendaki dengan cara menginterpretasi, menilai, 

atau menghubungkan suatu kejadian dalam kerangka kognitif sebagaiadaptasi psikologis. 

Kontrol kognitif terdiri dari dua komponen yaitu: Kemampuan memperoleh informasi, yaitu 

kemampuan individu mengantisipasi keadaan atau peristiwa baik atau buruk melalui 

pertimbangan yang objektif terhadap informasi yang diperoleh. Informasi mengenai keadaan 

yang tidak menyenangkan dapat membantu individu untuk mengantisipasi keadaan tersebut 

dengan berbagai pertimbangan. Kemampuan melakukan penilaian(appraisal), yaitu 

kemampuan menilai dan menafsirkan keadaan atau peristiwa tertentu dengan memperhatikan 

segi-segi positif secara objektif. Bila terdapat kesempatan dan kebebasan dalam diri individu 

untuk memiliki berbagai kemungkinan tindakan. 
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Hubungan Kontrol Diri dengan Perilaku Seksual PranikahRemaja Di Kota Kupang. 

Perilaku seksual pranikah yang terjadi pada remaja di kupang dilakukan karena 

pengaruh dari teman dan lingkungan sekitar, tidak ingin dianggap lugu, ingin dianggap lebih 

dari yang lain, upaya penyesuaian diri untuk diterima dalam lingkungan, wujud cinta untuk 

pasangan serta tidak bisa mengendalikan dirinya.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja Kartono (1992) adalah 

kontrol diri, bila seorang remaja memiliki kontrol diri yang kuat atau tinggi tidak akan 

melakukan hubungan seksual. Remaja di Kota Kupang harus memiliki kontrol diri tinggi 

sehingga remaja menjadi pribadi yang baik dan perilakunya bisa jadi teladan bagi generasi 

yang akan datang. Kontrol diri sangat memengaruhi tinggi rendahnya perilaku seksual dalam 

diri remaja. Semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah perilaku seksual pranikahnya, 

begitu juga sebaliknya. Menurut Averill kontrol diri yang tinggi ditandai dengan adanya 

remaja mengatur/mengontrol perilakunya, mengontrol kognisi dan mengontrol tindakan 

untuk memilih keputusan yang baik/positif (Geofron, 2003 dalam Mufidah, 208).  

 Remaja yang mempunyai kontrol diri tinggi mampu mengontrol perilakunya untuk 

tidak berhubungan seksual seperti mampu menahan diri agar tidak terpancing untuk 

melakukan hal-hal yang dianggap melanggar norma dan nilai di masyarakat dan mampu 

membedakan mana yang harus diterima dan mana yang harus dibuang dan tidak dilakukan. 

Dengan begitu remaja akan lebih mampu bertanggung jawab atas semua tindakannya. 

Pentingnya kemampuan mengontrol diri dalam mengendalikan perilaku dikemukakan oleh 

Funder dan Block (Andini 2004), hasil penelitian menunjukan juga pentingnya mengontrol 

kognitif pada remaja agar setiap remaja mampu mempertimbangkan dan berhati-hati saat 

melakukan perilaku seksual pranikah dengan lawan jenisnya, memikirkan resiko terlebih 

dahulu sebelum melakukan hubungan seksual, serta mampu membedakan perilaku seksual 

pranikah yang berefek positif atau negatif. Jika remaja mampu mengontrol cara berpikirnya 
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dengan baik, maka remaja dapat dengan mudah mengambil tindakan atau keputusan untuk 

tidak melakukan perilaku seksual pranikah yang mendorong remaja untuk melakukan 

hubungan seksual dan remaja akan lebih rasional dalam menentukan perilakunya, 

dikarenakan remaja mempunyai kepribadian yang tidak mudahterpengaruh oleh siapapun.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Andini (2004) ada hubungan 

negatif antara kontrol diri dengan perilaku seksual pada remaja, dengan subjek mahasiswa di 

UNIKA Semarang. 

 Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa tinggi rendahnya kontrol diri akan 

memengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja khususnya remaja di Kota Kupang. 

 

Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara kontrol diri 

dengan Perilaku Seksual Pranikah pada remaja di Kota  Kupang.‘’semakin tinggi kontrol diri 

maka semakin rendah perilaku seksual pada remaja, begitu pula sebaliknya semakin rendah 

kontrol diri maka semakin tinggi perilaku seksual pada remaja. 
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METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

korelasional dan ingin mengukur korelasi antara Kontrol diri dengan Perilaku 

seksual pranikah.  

 

 Variabel Penelitian 

1. Kontrol Diri (variabel bebas) 

Kontrol diri adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk mengendalikan 

diri dan mengelola dorongan perilaku seksual pranikah dengan lawan jenisnya. Di 

ukur dengan menggunakan skala kontrol diri dengan menggunakan aspek-aspek yang 

ditemukan oleh Averill (Geofron, 2003) yaitu aspek kontrol perilaku, kontrol kognitif 

dan kontrol mengambil keputusan.  

2. Perilaku Seksual Pranikah (variabel terikat) 

Perilaku seksual pranikah adalah segala bentuk kegiatan yang didorong oleh 

hasrat/nafsu seksual yang dilakukan dengan lawan jenis mulai berkencan, bercumbu 

sampai bersenggama tanpa adanya ikatan perkawinan. Tahap perilaku seksual 

pranikah dalam penelitian ini menurut pendapat Soetjiningsih (2008) dengan 

mencakup 12 tahap perilaku seksual pranikah. 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur perilaku seksual pranikah pada remaja 

putri adalah skala perilaku seksual pranikah yang dirancang dengan berdasarkan pada  

tahapan-tahapan perilaku seksual pranikah yang dikemukakan oleh Soetjiningsih 

(2008). Tahapan-tahapan tersebut ialah:dapat dirinci sebagai berikut: 1) berpegangan 

tangan, 2) memeluk/dipeluk di bahu, 3) memeluk/dipeluk di pinggang, 4) ciuman 

bibir, 5) ciuman bibir sambil berpelukan, 6) meraba/diraba di daerah erogen 
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(payudara, alat kelamin) dalam keadaaan berpakaian, 7) mencium/dicium di daerah 

erogen dalam keadaan berpakaian, 8) saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan berpakaian, 9) meraba/ diraba di daerah erogen dalam keadaan tanpa 

berpakaian, 10) mencium/dicium di daerah erogen dalam keadaan tanpa berpakaian, 

11) saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan tanpa berpakaian, dan 12) 

berhubungan seksual. 

Populasi Penelitian 

Arikunto (1997) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Ditambahkan oleh Nurgiyantoro, dkk. (2009) yang menyatakan bahwa populasi 

adalah keseluruhan anggota subjek penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang anak remaja di Kota Kupang. 

 

Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampling 

Sebagian dari populasi. Menurut Sugiyono (2012) sampel merupakan sebagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik insidental sampling, yang merupakan 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan ditemuin itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012). 

Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket 

atau skala pengukuran psikologi.  

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua skala yaitu: 

1. Skala Kontrol Diri 
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Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kontrol diri adalah skala kontrol diri 

dengan menggunakan aspek-aspek yang ditemukan oleh Averill yaitu aspek kontrol 

perilaku, kontrol kognitif dan kontrol mengambil keputusan.  

 Skala ini disusun dengan dua jenis pernyataan, yaitu favorable dan 

unfavorable yang menggunakan model Likert yang sudah dimodifikasi dengan 

menghilangkan kategori jawaban yang berada di tengah. Skala Likert tersebut 

mempunyai empat macam pilihan jawaban yaitu, sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak 

sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). Penyekoran ini dilakukan dengan 

sistematika untuk item-item favorable, jawaban sangat sesuai (SS) mendapat skor 4 

dan bergerak menuju skor 1 untuk jawaban yang sangat tidak sesuai (STS). Begitu 

juga dengan item-item unfavorable, jawaban sangat tidak sesuai (STS) mendapat skor 

4 dan bergerak menuju skor 1 untuk jawaban sangat sesuai (SS). 

 

2. Skala Perilaku Seksual Pranikah  

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur perilaku seksual pranikah pada remaja 

putri adalah skala perilaku seksual pranikah yang dirancang dengan berdasarkan pada  

tahapan-tahapan perilaku seksual pranikah yang dikemukakan oleh Soetjiningsih 

(2008). Tahapan-tahapan tersebut ialah:dapat dirinci sebagai berikut: 1) berpegangan 

tangan, 2) memeluk/dipeluk di bahu, 3) memeluk/dipeluk di pinggang, 4) ciuman 

bibir, 5) ciuman bibir sambil berpelukan, 6) meraba/diraba di daerah erogen 

(payudara, alat kelamin) dalam keadaaan berpakaian, 7) mencium/dicium di daerah 

erogen dalam keadaan berpakaian, 8) saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan berpakaian, 9) meraba/ diraba di daerah erogen dalam keadaan tanpa 

berpakaian, 10) mencium/dicium di daerah erogen dalam keadaan tanpa berpakaian, 
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11) saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan tanpa berpakaian, dan 12) 

berhubungan seksual. 

Seleksi Itemdan Reliabilitas 

1. Seleksi Item 

Azwar (2012) menjelaskan prosedur seleksi item dilakukan dengan melihat 

konsistensi item total, yaitu mengukur keselarasan atau konsistensi antara item dengan 

tes secara keseluruhan. Pengukuran ini didapatkan melalui koefisien korelasi item 

total (rix)  atau dikenal dengan indeks daya beda atau daya diskriminasi item. Daya 

diskriminasi item adalah kemampuan item untuk membedakan antara individu atau 

kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang diukur.Beberapa 

penelitian menyebutkan daya diskriminan item dengan nama yang salah sebagai 

validitas item (Azwar, 2012). 

 Dasar kerja yang digunakan dengan memilih item-item yang fungsi ukurnya 

selaras atau sesuai dengan fungsi ukur tes. Item tes yang disusun bila memiliki 

kualitas tidak baik akan diseleksi dengan disingkirkan atau direvisi lebih dahulu 

sebelum menjadi bagian dari tes, karena dalam penelitian ini menggunakan metode 

try out terpakai. Maka item yang berkualitas rendah langsung disingkirkan. Teknik 

statistik yang digunakan adalah korelasi product moment dari Karl Pearson. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas merujuk pada konsistensi atau stabilitas sebuah alat ukur (Cozby, 2009). 

Secara empirik, tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang 

disebut koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai 

dengan 1,00 (Azwar, 2012). Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 

1,00, berarti semakin tingginya reliabilitas. Sebaliknya, koefisien yang semakin 

rendah mendekati 0, berarti semakin rendahnya reliabilitas (Azwar, 2012).Dengan 
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menghitung koefisien reliabilitas hasil ukur pada suatu subjek penelitian, maka dapat 

diperkirakan tingkat kepercayaan hasil pengukuran alat tersebut bagi kelompok 

subjek yang diteliti.Suatu alat ukur dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang 

tinggi apabila alat ukur tersebut mampu memberikan hasil yang tetap atau ajeg.Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik uji reliabilitas Alpha Cronbach. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk menguji hubungan antara kedua variabel penelitian 

adalah korelasi. Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan dengan bantuan 

program khusus computerstatistik yaitu SPSS seri 17.0 for windows. 

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Deskriptif Statistika 

Tabel 1. Hasil Uji Dekriptif Statistika 

Descriptive Statistics 

 

N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Kontrol Diri 100 34 103 56.02 12.667 

Perilaku Seksual 

Pranikah 
100 0 12 4.43 3.441 

Valid N (listwise) 100     

 

Berdasarkan tabel, tampak skor empirik yang diperoleh pada skala kontrol diri paling rendah 

adalah 34 dan skor paling tinggi adalah 103, rata-ratanya adalah 56,02 dengan standar deviasi 

12,667. Begitu juga dengan skala perilaku  seksual 



17 
 

 
 

Pranikah paling rendah adalah 0 dan skror paling tinggi adalah 12, rata-ratanya adalah 

4,43 dengan standar deviasi 3,441. 

 

UjiAsumsi 

Uji asumsi yang dilakukan terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:  

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Kontrol 

Diri 

Perilaku 

Seksual 

Pranikah 

N 100 100 

Normal Parameters
a
 Mean 56.02 4.43 

Std. Deviation 12.667 3.441 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .117 .111 

Positive .117 .111 

Negative -.047 -.099 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.171 1.111 

Asymp. Sig. (2-tailed) .129 .169 

a. Test distribution is Normal. 

 

Dari dari 3 di atas, diperoleh nilai K-S-Z pada skala kontrol diri sebesar 1,171 dengan 

probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 0,129 (p>0,05). Sedangkan pada skala perilaku 

seksual pranikah memiliki nilai K-S-Z sebesar 1,111 dengan probabilitas (p) atau signifikansi 

sebesar 0,169 (p>0,05). Dengan demikian kedua variabel memiliki distribusi yang normal. 

Sementara dari hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini: 
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Tabel 4. Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Perilaku 

Seksual 

Pranikah * 

Kontrol Diri 

Between 

Groups 

(Combined) 426.246 36 11.840 1.000 .490 

Linearity 74.780 1 74.780 6.313 .015 

Deviation 

from Linearity 
351.466 35 10.042 .848 .698 

Within Groups 746.264 63 11.845   

Total 1172.51

0 
99 

   

 

Dari tabel 4 di atas, diperoleh hasil uji linieritas nilai Fbeda sebesar 0,848 dengan 

signifikansi = 0,698 (p>0,05) yang menunjukkan hubungan antara kontrol diri dan perilaku 

seksual pranikah adalah linear. 
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Uji Korelasi  

Dari perhitungan uji korelasi antara variabel bebas dan terikat, dapat dilihat pada tabel 

5 berikut ini: 

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi  

Correlations 

  

Kontrol Diri 

Perilaku 

Seksual 

Pranikah 

Kontrol Diri Pearson Correlation 1 -.253
**
 

Sig. (1-tailed)  .006 

N 100 100 

Perilaku Seksual Pranikah Pearson Correlation -.253
**
 1 

Sig. (1-tailed) .006  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  

 

Dari tabel 5 di atas, diperoleh hasil koefisien korelasi antara kontrol diridengan perilaku 

seksual pranikah, sebesar -0,253 dengan signifikansi = 0,006 (p<0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan negatif yang sigifikan antara kontrol diri dengan dengan perilaku 

seksual pranikah pada Remaja di Kota Kupang. 
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PEMBAHASAN 

 Dari hasil pengukuran diatas bahwa terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan  

perilaku seksual pranikah pada Remaja di Kota Kupang sebesar -0,253 dengan signifikasi 

=0,006 (p<0,05). Artinya semakin tinggi kontrol diri remaja maka akan semakin rendah 

tingkat kecenderungan seksual pranikah remaja, dan sebaliknya semakin rendah kontrol diri 

remaja maka akan semakin tinggi tingkat kecenderungan seksual pranikah remaja.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) bahwa  ada hubungan negatif 

antara kontrol diri dengan perilaku seksual pada remaja. Remaja yang memiliki kontrol diri 

kuat mampu menahan atau mengendalikan dorongan-dorongan seksual yang timbul dari 

dalam dirinya. Setiap dorongan seksual yang muncul dapat dikendalikan dengan cara 

mengalihkan pikiran dalam arti tidak memikirkan hal-hal yang dapat semakin mendorong 

gairah seksualnya.  

 Dengan begitu remaja akan lebih mampu bertanggung jawab atas semua tindakannya. 

Pentingnya kemampuan mengontrol diri dalam mengendalikan perilaku oleh Funder dan 

Block (Andini 2004), hasil penelitian menunjukan juga pentingnya mengontrol kognitif pada 

remaja, agar setiap remaja mampu mempertimbangkan dan berhati-hati saat melakukan 

perilaku seksual pranikah degan lawan jenisnya, memikirkan resiko terlebih dahulu sebelum 

melakukan hubungan seksual. 

 Menurut Mesina dan Messina dalam Gunarsa (2004), kontrol diri berfungsi membatasi 

individu untuk bertingkah laku negatif. Individu yang memiliki pengendalian diri akan 

terhindar dari berbagai tingkah laku negatif. Pengendalian diri memiliki arti sebagai 

kemampuan individu menahan dorongan atau keinginan untuk bertingkah laku negatif yang 

tidak sesuai dengan norma sosial. Tingkah laku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial 

tersebut meliputi ketergantungan pada obat atau zat kimia, rokok, alkohol, termasuk di 

dalamnya yaitu perilaku seksual pranikah. Perilaku seksual pranikah pada remaja akan 
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berdampak negatif yaitu secara psikologis seperti rasa malu, secara fisiologis seperti 

kehamilan di luar nikah, secara sosial seperti penolakan oleh masyarakat sekitar dan secara 

fisik yaitu terjangkit HIV AIDS (Sarwono, 2011). 

 Menurut Acocella, kontrol diri diperlukan karena individu merupakan makhluk yang 

tidak dapat hidup sendiri sehingga membutuhkan orang lain, agar individu tidak melanggar 

hak-hak orang lain serta membahayakan orang lain, maka individu harus mengontrol 

perilakunya. (Acocella dalam  Mufidah. 2008).  

 Adanya hubungan yang negatif antara kontrol diri dengan perilaku seksual pada 

remaja ini memperlihatkan besarnya peranan penguasaan diri pada remaja untuk 

mengendalikan diri dari pengaruh hal-hal yang bersifat negatif khususnya berhubungan 

dengan perilaku seksual. Keterkaitan antara kontrol diri dengan perilaku seksual pada remaja 

memperlihatkan bahwa kemampuan mengendalikan diri remaja berperan penting dalam 

menekan perilaku seksualnya. Perilaku seksual pada remaja dapat ditekan apabila terdapat 

kontrol diri yang kuat. Remaja yang memiliki kontrol diri kuat mampu menahan atau 

mengendalikan dorongan-dorongan seksual yang timbul dari dalam dirinya. 

 Rasa ingin tahu remaja yang tidak ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman 

yang memadai tentang seks dapat memperlemah kontrol dirinya. Hal ini disebabkan remaja 

hanya ingin memuaskan rasa ingin tahunya tanpa mempertimbangkan atau memperhitungkan 

segala konsekuensi atas perilakunya. Oleh sebab itu, informasi yang tepat mengenai seks 

penting bagi kalangan remaja agar dapat meningkatkan kontrol dirinya terhadap dorongan-

dorongan yang mengarah pada timbulnya perilaku seksual.  

 Dengan demikian, semakin kuat kontrol diri yang dimiliki remaja, maka perilaku 

seksualnya semakin rendah. Sebaliknya, apabila kontrol diri yang dimiliki remaja semakin 

lemah, maka perilaku seksualnya semakin tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi, 

maka diperoleh nilai sumbangan kontrol diri sebesar 6,4% yang diperoleh dari r
2
 x 100 
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sedangkan sisanya 93,6%. Purnawan (2004)  menyatakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku seks pranikah yaitu faktor internal, dimana faktor tersebut meliputi 

tingkat perkembangan seksual, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, motivasi dan 

kontrol diri. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi keluarga, pergaulan, media masa. Oleh 

karenanya remaja mampu mempertimbangkan suatu kemungkinan untuk menyelesaikan 

suatu masalah dan mempertanggungungjawabkanya (Ghurfron 2014). Remaja dapat 

mengalihkan timbulnya dorongan seksual pada kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga 

atau terlibat dalam kegiatan sosial. Banyaknya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan remaja 

merupakan salah satu faktor yang dapat meminimalkan terjadinya perilaku seksual dalam 

bentuk apapun (Safitri 2007). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN  

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan perilaku seksual remaja 

pranikah pada Remaja di Kota Kupang. 

2. Rata-rata skor kontrol diri dengan perilaku seksual remaja pranikah yang memiliki 

subjek dalam penelitian ini negatif (signifikan) 

3. Beberapa faktor lain yang memengaruhi kontrol diri dengan perilaku seksual remaja 

adalah  tingkat perkembangan seksual, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, 

motivasi, kontrol diri, keluarga, pergaulan, media masa. 

SARAN  

Bagi siswa agar dapat meningkatkan kontrol dirinya terhadap perilaku yang 

menyimpang, khususnya perilaku seksual pranikah. Jika siswa sudah dapat mengontrol 

dirinya dengan baik maka tidak akan terpikiran untuk melakukan hubungan seksual pranikah. 

Diharapkan pada kalangan remaja untuk lebih menambah pengetahuan terhadap seks dan 

tidak menyerap informasi-informasi yang tidak dipercaya seperti internet, majalah dan lain-

lainnya yang bisa membawa kedunia seks bebas dan melakukan berbagai aktivitas yang 

positif seperti olahraga, membaca, dan berbagai kegiatan lainnya. Bagi peneliti selanjutnya 

agar melihat faktor lain yang dapat mempegaruhi perilaku seksual pada remaja sehingga 

diketahui faktor-faktor yang lebih beragam. Juga bagi bagi peneliti selanjutnya menggunakan 

sampel dalam jumlah yang lebih banyak yang diambil dari beberapa sekolah sehingga dapat 

diketahui perilaku seksual secara umum remaja. 
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