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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program
pelayanan bimbingan klasikal mengenai seksualitas dalam membentuk sikap terhadap
hubungan seks pranikah di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Sampel dalam
penelitian ini adalah 115 responden siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.
Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan Angket
Sikap Terhadap Hubungan Seks Pranikah. Skala disusun peneliti berdasarkan tiga
komponen sikap yaitu: komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif.
Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji t-test. Berdasarkan hasil
penelitian, maka diperoleh nilai t hitung = 8,050 dengan p = 0,000 (p < 0,05) (p < 0,05),
artinya ada perbedaan signifikan sikap terhadap hubungan seks pranikah antara Sebelum
dan Sesudah program pelayanan bimbingan klasikal mengenai seksualitas. Selisih ratarata (mean difference) antara Sebelum dan Sesudah pelayanan bimbingan klasikal
menunjukkan hasil positif sebesar 3,548, artinya terjadi kecenderungan penurunan sikap
terhadap seks pranikah sesudah dilakukan program pelayanan bimbingan klasikal
mengenai seksualitas.

Kata kunci: program layanan bimbingan klasikal, sikap terhadap hubungan seks
pranikah, siswa SMA.
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Abstract
The purpose of this study was to examine effectiveness of guidance services
classical program about sexuality in forming attitudes toward premarital sex at
Pangudi Luhur St. Joseph High School Surakarta. Sample in this study were 115
respondents student of Pangudi Luhur St. Joseph high school Surakarta. Data
collection techniques in this study conducted by distributing attitude of premarital
sexual intercourse questionnaires. Researchers compiled scale based on three
components of attitude is: cognitive component, affective component and conative
component. Data analysis techniques in this study using t-test. Based on the research
results, the obtained value of t = 8.050, p = 0.000 (p <0.05) (p <0.05), which means
that there are significant differences in attitudes toward premarital sex between Before
and After guidance services classical program about sexuality. The mean difference
between before and after guidance services classical program showed positive results of
3.548, which means that declining trend in attitudes toward premarital sex after doing
classical service program guidance about sexuality.
Keywords: guidance services classical program, attitudes toward premarital sex, high
school students.

ii

1

PENDAHULUAN
Masa remaja merupakan periode transisi perkembangan antara masa kanakkanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif
dan sosio-emosional (Larson dalam Santrock, 2002). Di antara perubahan-perubahan
biologis yang ada adalah pertambahan tinggi tubuh yang cepat, perubahan hormonal,
dan kematangan seksual yang muncul ketika seseorang memasuki masa pubertas. Masa
Pubertas adalah suatu bagian yang penting dari masa remaja dimana yang lebih
ditekankan adalah proses biologis yang pada akhirnya mengarah kepada kemampuan
bereproduksi (Moersintowati, dalam Suprapti, 2013). Masa pubertas dalam kehidupan
individu biasanya dimulai saat berumur delapan hingga sepuluh tahun dan berakhir
lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Pada masa ini memang pertumbuhan dan
perkembangan berlangsung dengan cepat. Pada perempuan pubertas ditandai dengan
menstruasi pertama (menarche), sedangkan pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah
(Moersintowarti, dalam Suprapti, 2013). Perubahan fisik yang terjadi pada masa
pubertas bertanggung-jawab atas munculnya dorongan seks. Remaja dalam memasuki
masa peralihan tanpa pengetahuan yang memadai tentang seksual pranikah. Hal ini
disebabkan orang tua merasa tabu membicarakan masalah seksual dengan anaknya dan
hubungan orang tua anak menjadi jauh sehingga anak berpaling ke sumber-sumber lain
yang tidak akurat khususnya teman (Sarwono, 2006).
Sifat ingin tahu dan mencoba dalam perilaku seksual tanpa diiringi informasi
dari lingkungan sekitar dan sedikitnya pengetahuan yang dimiliki akan berdampak
negatif bagi remaja (Adikusuma, 2005). Kurangnya informasi mengenai perilaku
seksual juga memiliki dampak perilaku remaja terhadap sikapnya terhadap seks
pranikah. Pengetahuan tentang seks dapat mempengaruhi sikap individu tersebut
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terhadap seks (Adikusuma, 2005). Hasil penelitian di sejumlah kota besar di Indonesia
menunjukkan sekitar 20% sampai 30% remaja mengaku pernah melakukan hubungan
seks. Maka tidak heran jika kehamilan pranikah semakin sering terjadi. Hasil penelitian
Synovate Research di Indonesia yaitu pada 450 responden dari 4 kota besar yaitu
Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan dengan kisaran rentang usia 15 – 24 tahun,
mengungkapkan bahwa 44 % responden mengaku sudah pernah punya pengalaman seks
di usia 16–18 tahun, sementara 16 % lainnya mengaku pengalaman seks itu sudah
mereka dapat antara usia 13 – 15 tahun (Trisnawati, Anasari &

Eka S, 2010)

Berdasarkan survei Komnas Anak bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak
(LPA) di 12 provinsi pada tahun 2007 terungkap sebanyak 93,7% anak SMP dan SMA
yang disurvei mengaku pernah melakukan ciuman, petting, oral seks dan sebanyak
62,7% anak SMP yang diteliti mengaku sudah tidak perawan, serta 21,2% remaja SMA
yang disurvei mengaku pernah melakukan aborsi (Rumbory, Chaeruddin & Darmawan,
2013).
Perilaku seksual pranikah adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat
seksual yang dilakukan oleh dua orang, pria dan wanita sebelum perkawinan yang sah
(Sarwono, 2006). Bentuk tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual antara lain
mulai dari perasaan tertarik, pacaran, kissing, kemudian sampai intercourse (Yulianto,
2010). Remaja banyak yang tidak sadar dari pengalaman yang tampaknya
menyenangkan justru dapat menjerumuskan, dampak secara fisiologis problema dari
kaum remaja apabila kurangnya pengetahuan seks adalah kehamilan yang tidak
diinginkan, aborsi tidak aman dan juga penyakit kelamin (Chyntia, 2003). Adapun juga
dampak sosial yang timbul akibat kurangnya pengetahuan mengenai seks yang
dilakukan sebelum saatnya antara lain dikucilkan, putus sekolah pada remaja
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perempuan yang hamil, dan perubahan peran menjadi ibu. Belum lagi tekanan dari
masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut (Sarwono, 2006).
Menurut Sarwono (2006), ada beberapa faktor yang dianggap berperan dalam
munculnya permasalahan seksual pada remaja, di antaranya perubahan-perubahan
hormonal yang dapat meningkatkan hasrat seksual remaja, penyebaran informasi yang
salah misalnya dari buku-buku dan VCD porno, rasa ingin tahu (curiousity) yang sangat
besar, serta kurangnya pengetahuan yang didapat dari orang tua dikarenakan orang tua
menganggap hal tersebut tabu untuk dibicarakan. Terdapat beberapa alasan lain yang
menyebabkan remaja pada akhirnya melakukan seks pranikah. Pada seorang remaja,
perilaku seks bebas dapat dimotivasi oleh rasa sayang dan cinta dengan didominasi oleh
perasaan kedekatan dan gairah yang tinggi terhadap pasangannya, tanpa disertai
komitmen yang jelas (romantic love), atau karena pengaruh kelompok (konformitas)
(Taufik & Anganthi, 2005). Faktor lain yang dapat mempengaruhi seorang remaja
melakukan seks bebas karena didorong oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba
segala hal yang belum diketahui (Taufik & Anganthi, 2005).
Umumnya remaja kurang menyadari akibat-akibat buruk yang dapat ditimbulkan
dari perilaku seks bebas tersebut, seperti kehamilan, putus sekolah, tertular penyakit
kelamin dan HIV AIDS. Kurangnya pengetahuan yang didapat dari orang tua dan
sekolah mengenai seksualitas membuat para remaja mencari tahu sendiri dari teman
atau lingkungan bermainnya yang bisa saja pengetahuan tersebut salah (Sarwono,
2006). Soekanto (dalam Taufik & Anganthi, 2005) menyatakan bahwa informasi seks
yang tidak sehat atau tidak sesuai dengan perkembangan usia remaja ini mengakibatkan
remaja terlibat dalam kasus-kasus berupa konflik-konflik dan gangguan mental, ide-ide
yang salah dan ketakutan-ketakutan yang berhubungan dengan seks.
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Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan secara
ilmiah, memiliki pendekatan, teknik dan strategi serta bidang layanan untuk membantu
siswa. Salah satu strategi bimbingan dan konseling adalah bimbingan klasikal
(Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Layanan bimbingan klasikal merupakan cara
yang paling efektif dalam mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian ekstra
(Myrick, dalam Farozin, 2012). Bimbingan klasikal merupakan cara yang efektif bagi
guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam memberikan informasi dan atau
orientasi kepada siswa tentang program layanan yang ada di sekolah, program
pendidikan lanjutan, keterampilan belajar, selain itu layanan bimbingan klasikal dapat
digunakan sebagai layanan preventif (Committee for Children, dalam Farozin, 2012).
Program pelayanan bimbingan klasikal mengenai seksualitas sangat dibutuhkan
dalam memberikan materi mengenai seksualitas, karena dinilai penting terhadap
perubahan sikap siswa terhadap hubungan seks pranikah. SMA Pangudi Luhur Santo
Yosef Surakarta merupakan salah satu sekolah yang memberikan program pelayanan
bimbingan klasikal. Program pelayanan bimbingan klasikal berupa materi-materi
beraneka macam hal yang berhubungan dengan seksualitas seperti fungsi-fungsi organ
tubuh wanita dan pria, tugas-tugas perkembangan selama remaja, kesehatan reproduksi,
kesehatan organ intim dan hubungan seks pra nikah. Siswa sangat antusias terhadap
program pelayanan bimbingan klasikal mengenai seksualitas yang diberikan tiap akhir
semester ganjil, itu terbukti dari keaktifan merekan dalam menjawab setiap pertanyaan
yang diberikan, selalu aktif bertanya mengenai hal yang tidak mereka mengerti. Dari
program yang diberikan diharapkan semakin menambah pengetahuan mereka mengenai
seksualitas dan diharapkan semakin mereka mengerti mengenai seksualitas, mereka
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akan semakin bersikap negatif atau menghindari seks. (Agustin,wawancara pribadi, 17
Maret 2013 dan 20 Oktober 2014).
Berdasarkan paparan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti
efektivitas program pelayanan bimbingan klasikal mengenai seksualitas dalam
membentuk sikap terhadap hubungan seks pranikah di SMA Pangudi Luhur Santo
Yosef Surakarta.
Hipotesis
Hipotesis yang hendak diuji dalam penelitian ini adalah “ada perbedaan sikap
terhadap hubungan seks pranikah antara sebelum dan sesudah program pelayanan
bimbingan klasikal”.

TINJAUAN PUSTAKA
Program Pelayanan Bimbingan Klasikal Mengenai Seksualitas
Layanan bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang
dirancang menurut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta
didik dikelas secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan ini kepada
peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau curah
pendapat (Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional, 2007).
Bimbingan klasikal dapat diartikan sebagai layanan yang diberikan kepada semua
siswa, hal ini menunjukkan bahwa dalam dalam proses bimbingan progam sudah
disusun secara baik dan siap untuk diberikan kepada siswa secara terjadwal, kegiatan ini
berisikan informasi yang diberikan oleh seorang pembimbing kepada siswa secara
kontak langsung terutama pemahaman siswa terhadap hubungan seks pranikah. Pada
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bimbingan klasikal ini menggunakan berbagai macam alat bantu seperti : media
cetak,video, rekaman radio-tape dan lain-lain (Agustin, wawancara pribadi, 17 Maret
dan 20 Oktober 2014).
Materi Layanan Bimbingan Klasikal
Materi layanan bimbingan klasikal menurut (Agustin, wawancara pribadi, 17
Maret dan 20 Oktober 2014) adalah sebagai berikut :
a. Proses pertumbuhan anak-anak menuju dewasa, termasuk pertumbuhan organorgan seksualnya.
Pertumbuhan secara fisik, emosi dan sosial. Pertumbuhan fisik seperti
menstruasi, mimpi basah, tumbuh jakun, payudara membesar. Pertumbuhan
emosi seperti kematangan emosi semakin tertata dan dapat mandiri secara
emosional. Pertumbuhan sosial seperti dapat bertanggung jawab dalam
kemandirian sosial, memiliki tanggung jawab dalam memasuki kehidupan
berkeluarga, dll.
b. Tugas-tugas perkembangan selama remaja
Semakin mengerti akan pertumbuhan fisik yang ada dalam diri, mampu
membina hubungan baik dengan teman maupun dengan lingkungan sekitar,
mandiri dalam emosi, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan bertanggung
jawab dengan kehidupan keluarga.
c. Kesehatan reproduksi dan organ intim
Diharapkan dapat mengerti kesehatan-kesehatan organ intim perempuan maupun
laki-laki, macam-macam penyakit kelamin, dan fungsi-fungsi organ intim
perempuan maupun laki-laki.
d. Hubungan seks pranikah
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Diharapkan dapat mengerti apa itu hubungan seks, hubungan seks pranikah,
macam-macam perilaku seksual, pacaran yang sehat, serta bahaya-bahaya atau
akibat yang akan terjadi dalam berhubungan seks pranikah. Diharapkan juga
sikap/perilaku siswa dapat berubah setelah mendapat program pelayanan
bimbingan klasikal.
Sikap Terhadap Hubungan Seks Pranikah
Sikap seksual adalah respon seksual yang diberikan oleh seseorang setelah
melihat, mendengar atau membaca informasi serta pemberitaan, gambar-gambar yang
berbau porno dalam wujud suatu orientasi atau kecenderungan dalam bertindak. Sikap
yang dimaksud adalah sikap remaja terhadap sikap seksual pranikah (Bungin, 2001).
Pengetahuan seksual pranikah dapat mempengaruhi sikap individu tersebut terhadap
seksual pranikah (Adikusuma, 2005). Remaja yang mendapat informasi yang benar
tentang seksual pranikah maka mereka akan cenderung mempunyai sikap negatif atau
bersikap menolak terhadap seks. Sebaliknya remaja yang kurang pengetahuannya
tentang seksual pranikah cenderung mempunyai sikap positif/ sikap menerima adanya
perilaku seksual pranikah sebagai kenyataan sosiologis (Bungin, 2001).
Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang
terhadap suatu stimulus atau obyek (Notoatmodjo, 2007). Struktur sikap terdiri atas tiga
komponen menurut Azwar (2009) yaitu:
1) Komponen kognitif (cognitive)
Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku
atau apa yang benar bagi objek sikap.
2) Komponen afektif (affective)
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Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap
suatu sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki
terhadap sesuatu.
3) Komponen konatif (conative)
Komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau
kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek
sikap yang dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan
perasaan banyak mempengaruhi perilaku.
Konsistensi antara kepercayaan sebagai komponen kognitif, perasaan sebagai
komponen afektif, dengan tendensi kecenderungan berperilaku sebagai komponen
konatif seperti itulah yang menjadi landasan dalam usaha penyimpulan sikap yang
dicerminkan oleh jawaban terhadap skala sikap.
Faktor - faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap menurut Azwar (2009)
adalah:
1) Pengalaman pribadi
Sesuatu yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan
mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi
salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan
penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan obyek
psikologis.
2) Kebudayaan
Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar
terhadap pembentukan sikap kita. Apabila kita hidup dalam budaya yang mempunyai
norma longgar bagi pergaulan heteroseksual, sangat mungkin kita akan mempunyai
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sikap yang mendukung terhadap masalah kebebasan pergaulan heteroseksual.
Apabila kita hidup dalam budaya sosial yang sangat mengutamakan kehidupan
berkelompok, maka sangat mungkin kita akan mempunyai sikap negatif terhadap
kehidupan individualisme yang mengutamakan kepentingan perorangan.
3) Orang lain yang dianggap penting
Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu diantara komponen sosial yang
ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang kita anggap penting, sesorang yang
kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak dan tingkah dan pendapat kita,
seseorang yang tidak ingin kita kecewakan atau seseorang yang berati khusus bagi
kita, akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Di antara
orang yang biasanya dianggap penting bagi individu adalah orang tua, orang yang
status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri tau
suami dan lain-lain.
4) Media massa
Media massa sebagai sarana komunikasi. Berbagai bentuk media massa seperti
televisi, radio, surat kabar, majalah dll, mempunyai pengaruh besar dalam
pembentukan opini dan kepercayaan orang. Penyampaian informasi sebagai tugas
pokoknya. Media massa membawa pula pesanpesan yang berisi sugesti yang dapat
mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal
memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.
5) Institusi/ lembaga pendidikan dan lembaga agama
Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai
pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian
dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik-dan buruk, garis
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pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan diperoleh dari
pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya.
6) Faktor emosi dalam diri individu
Bentuk sikap tidak semuanya ditentukan oleh situasi lingkungan dan
pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan
pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran
frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat
merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang akan
tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama.
Hubungan Seks Pranikah
Hubungan seksual pranikah adalah perilaku seks yang dilakukan tanpa melalui
proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan
masing-masing individu (Taufik & Anganthi, 2005). Menurut Simanjuntak (dalam
Prastawa & Lailatushifah, 2009) menyatakan bahwa perilaku seksual pranikah adalah
segala macam tindakan seperti bergandengan tangan, berciuman sampai dengan
bersenggama yang dilakukan dengan adanya dorongan hasrat seksual yang dilakukan
sebelum ada ikatan pernikahan yang sah.
METODE PENELITIAN
Variabel penelitian
Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:
Variabel bebas : program pelayanan bimbingan klasikal
Variabel terikat : sikap terhadap hubungan seks pranikah.

11

Partisipan
Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas XI SMA Pangudi Luhur
Santo Yosef, Surakarta. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 192 siswa.
Pengukuran
Dalam penelitian ini, metode pengukuran yang digunakan untuk memperoleh
data informasi adalah angket. Angket dalam penelitian ini berdasarkan skala yang telah
disusun oleh peneliti yaitu Skala Sikap Terhadap Hubungan Seks Pranikah. Struktur
sikap terdiri atas tiga komponen menurut Azwar (2009) yaitu: komponen kognitif
(cognitive), komponen afektif (affective) dan komponen konatif (conative). Skala Sikap
Terhadap Hubungan Seks Pranikah berisi 24 item.
Alternatif pilihan jawaban untuk setiap item Skala Sikap Terhadap Hubungan
Seks Pranikah yang tersedia, yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai
(TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Adapun skoring skala pada item-item yang
favorable adalah skor 4 untuk (SS), skor 3 untuk (S), skor 2 untuk (TS) dan skor
1 untuk (STS). Sebaliknya pada item-item unfavorable adalah skor 4 untuk
(STS), skor 3 untuk (TS), skor 2 untuk (S) dan skor 1 untuk (SS). Rancangan
item skala sikap seks pranikah dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

No.
1

Aspek
Komponen kognitif(cognitive)

Item

Total

F

Uf

1, 5, 10,

3, 7, 11

10

16, 21,

6

15, 20,
24,4
2

Komponen afektif(affective)

18, 6

12, 23
3

Komponen konatif(conative)

9, 13

8, 22

4

Dalam penelitian awal, peneliti melakukan uji coba penyebaran kuesioner
kepada 50 siswa. Pada uji daya diskriminasi item Angket Sikap Terhadap Hubungan
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Seks Pranikah, dari 24 item terdapat 20 item yang memiliki daya beda ≥ 0,30 dan 4 item
yang memiliki daya beda rendah yaitu < 0,30 dinyatakan gugur. Sehingga peneliti
dalam melakukan uji untuk penelitian hanya memakai 20 item Skala Sikap Terhadap
Hubungan Seks Pranikah yang tidak dinyatakan gugur dengan Cronbach's Alpha
sebesar 0,877.

HASIL PENELITIAN
Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang dihitung
dengan bantuan program SPSS 16.0. Data berdistribusi normal, jika signifikansi (Sig) >
0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
SEBELUM
N
Normal Parametersa
Most Extreme
Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

115
35.31
7.192
.107
.080
-.107
1.142
.147

SESUDAH
115
31.77
6.623
.105
.105
-.087
1.129
.156

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada Tabel 2, hasil Sikap Terhadap
Hubungan Seks Pranikah Sebelum program pelayanan bimbingan klasikal memiliki
koefisien KS-Z sebesar 1,142 dengan signifikansi sebesar 0,147 (p > 0,05), sedangkan
hasil Sikap Terhadap Hubungan Seks Pranikah Sesudah program pelayanan bimbingan
klasikal memiliki koefisien KS-Z sebesar 1,129 dengan signifikansi sebesar 0,156 (p >
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0,05). Oleh karena nilai signifikansi > 0,05, maka data Sikap Terhadap Hubungan Seks
Pranikah Sebelum dan Sesudah program pelayanan bimbingan klasikal berdistribusi
normal.
Hasil Deskriptif
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur Sikap Terhadap
Hubungan Seks Pranikah mempunyai 20 item valid dengan penilaian pada setiap item
diberikan angka berjenjang dari nilai 1 hingga 4 menurut jenis itemnya. Jumlah subjek
(N) sebanyak 115. Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel 3, sedangkan hasil
kategorisasi Sikap Terhadap Hubungan Seks Pranikah dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 3
Statistik Deskriptif Sikap Terhadap Hubungan Seks Pranikah
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SEBELUM

115

20

59

35.31

7.192

SESUDAH

115

20

50

31.77

6.623

Valid N (listwise)

115

Kategori untuk menentukan tinggi rendahya hasil pengukuran variabel Sikap
Terhadap Hubungan Seks Pranikah, yaitu: Sangat Tinggi, Tinggi, Rendah dan
Sangat Rendah. Skor maksimum diperoleh dengan cara mengkalikan skor tertinggi
dengan jumlah soal, yaitu: 4 x 20 item lolos uji daya diskriminasi item = 80 dan skor
minimum diperoleh dengan cara mengkalikan skor terendah dengan jumlah soal 1 x
20 item lolos uji daya diskriminasi item = 20, jadi diperoleh interval sebagai berikut:
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No
1
2
3
4
5

Tabel 4
Kategorisasi Skala Sikap Terhadap Hubungan Seks Pranikah
Interval
Kategori
Sebelum
Sesudah
f
(%)
f
(%)
68 ≤ x ≤ 80
Sangat Tinggi
0
0%
0
0%
56 ≤ x < 68
Tinggi
1
0,9 %
0
0%
44 ≤ x < 56
Sedang
7
6,1 %
1
0,9 %
32 ≤ x < 44
Rendah
68
59,1 %
53
46,1 %
20 ≤ x < 32
Sangat Rendah
39
33,59 %
61
53 %
Total
115
100 %
115
100%
SD = 7,192
SD = 3,352
Min = 20
Min = 20
Max = 59
Max = 50
Mean = 35,31
Mean = 31,77

Keterangan: x = Skor Sikap Terhadap Hubungan Seks Pranikah; f = Jumlah Subjek, (%) = Prosentase

Hasil Uji Beda
Dalam penelitian ini uji beda antara Sebelum dan Sesudah program pelayanan
bimbingan klasikal mengenai seksualitas dalam membentuk sikap terhadap hubungan
seks pranikah dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0. Jika p > 0,05 maka
Ho diterima, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan sikap terhadap hubungan seks
pranikah antara Sebelum dan Sesudah program pelayanan bimbingan klasikal. Jika p <
0,05 maka Ho ditolak yang berarti ada perbedaan sikap terhadap hubungan seks
pranikah antara Sebelum dan Sesudah program pelayanan bimbingan klasikal. Hasil uji
beda antara Sebelum dan Sesudah program pelayanan bimbingan klasikal pada sikap
terhadap seks pranikah dapat dilihat pada tabel 5.
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Tabel 5
Hasil Uji Beda
Test Value = 0
95% Confidence Interval of
Mean
t
Difference

8.050

df

Sig. (2-tailed)

114

.000

Difference
3.548

the Difference
Lower
2.67

Upper
4.42

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai t hitung = 8,050 dengan p = 0,000 (p < 0,05),
hal ini berarti ada perbedaan signifikan sikap terhadap hubungan seks pranikah antara
Sebelum dan Sesudah program pelayanan bimbingan klasikal. Selisih rata-rata (mean
difference) antara Sebelum dan Sesudah program pelayanan bimbingan klasikal
menunjukkan hasil sebesar 3,548, artinya terjadi kecenderungan penurunan sikap
terhadap seks pranikah sesudah dilakukan program pelayanan bimbingan klasikal. Ratarata penurunannya adalah sebesar 3,548.
Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t hitung = 8,050 dengan p = 0,000 (p
< 0,05), maka dapat diartikan ada perbedaan signifikan sikap terhadap hubungan seks
pranikah antara Sebelum dan Sesudah program pelayanan bimbingan klasikal mengenai
seksualitas. Selisih rata-rata (mean difference) antara Sebelum dan Sesudah pelayanan
bimbingan klasikal menunjukkan hasil positif sebesar 3,548, artinya terjadi
kecenderungan penurunan sikap terhadap seks pranikah sesudah dilakukan program
pelayanan bimbingan klasikal mengenai seksualitas. Hal tersebut menunjukkan
efektivitas program pelayanan bimbingan klasikal mengenai seksualitas dalam
membentuk sikap terhadap hubungan seks pranikah di SMA Pangudi Luhur Santo
Yosef Surakarta.
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Hasil penelitian ini sesuai dengan perkiraan pada awal penelitian ini bahwa ada
perbedaan sikap terhadap hubungan seks pranikah antara Sebelum dan Sesudah program
pelayanan bimbingan klasikal mengenai seksualitas. Sikap seksual adalah respon
seksual yang diberikan oleh seseorang setelah melihat, mendengar atau membaca
informasi serta pemberitaan, gambar-gambar yang berbau porno dalam wujud suatu
orientasi atau kecenderungan dalam bertindak. Sikap yang dimaksud adalah sikap
remaja terhadap sikap seksual pranikah (Bungin, 2001). Hubungan seks pranikah adalah
segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang dilakukan oleh dua orang,
pria dan wanita di luar perkawinan yang sah (Sarwono, 2006). Kurangnya pengetahuan
yang didapat dari orang tua dan sekolah mengenai seksualitas membuat para remaja
mencari tahu sendiri dari teman atau lingkungan bermainnya yang bisa saja
pengetahuan tersebut salah (Sarwono, 2006).
Ada tiga komponen menurut Azwar (2009) yang kemungkinan berperan
terhadap perbedaan signifikan antara sebelum dan Sesudah sikap terhadap hubungan
seks pranikah di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.
Pertama, komponen kognitif (cognitive). Komponen kognitif berisi kepercayaan
seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap (Azwar,
2009). Pengetahuan seksual pranikah dapat mempengaruhi sikap individu tersebut
terhadap seksual pranikah (Adikusuma, 2005). Melalui Program pelayanan bimbingan
klasikal mengenai seksualitas, siswa dapat mengerti apa itu hubungan seks, hubungan
seks pranikah, macam-macam perilaku seksual, pacaran yang sehat, serta bahayabahaya atau akibat yang akan terjadi dalam berhubungan seks pranikah.
Kedua, komponen afektif (affective). Komponen afektif menyangkut masalah
emosional subjektif seseorang terhadap suatu sikap (Azwar, 2009). Melalui Program
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pelayanan bimbingan klasikal mengenai seksualitas, siswa akan semakin mengerti akan
pertumbuhan fisik yang ada dalam diri, mampu membina hubungan baik dengan teman
maupun dengan lingkungan sekitar, mandiri dalam emosi, bertanggung jawab terhadap
diri sendiri, dan bertanggung jawab dengan kehidupan keluarga.
Ketiga, komponen konatif (conative). Komponen konatif dalam struktur sikap
menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri
seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya (Azwar, 2009). Remaja yang
mendapat informasi yang benar tentang seksual pranikah maka mereka akan cenderung
mempunyai sikap negatif atau bersikap menolak terhadap seks. Sebaliknya remaja yang
kurang pengetahuannya tentang seksual pranikah cenderung mempunyai sikap
positif/sikap menerima adanya perilaku seksual pranikah sebagai kenyataan sosiologis
(Bungin, 2001). Melalui Program pelayanan bimbingan klasikal mengenai seksualitas,
siswa dapat mengerti kesehatan-kesehatan organ intim perempuan maupun laki-laki,
macam-macam penyakit kelamin dan fungsi-fungsi organ intim perempuan maupun
laki-laki serta diharapkan sikap/perilaku siswa terhadap hubungan seksual pranikah
dapat berubah setelah mendapat program pelayanan bimbingan klasikal.
Selain itu, adanya perbedaan signifikan antara Sebelum dan Sesudah
dilakukannya program pelayanan bimbingan klasikal pada sikap terhadap hubungan
seks pranikah dapat ditunjukkan berdasarkan hasil deskriptif penelitian ini yaitu ratarata skor Sebelum dilakukannya program pelayanan bimbingan klasikal pada sikap
terhadap hubungan seks pranikah yang diperoleh siswa lebih tinggi daripada rata-rata
skor Sesudah dilakukannya program pelayanan bimbingan klasikal pada sikap terhadap
hubungan seks pranikah. Rata-rata skor sikap terhadap hubungan seks pranikah
Sebelum dilakukannya program pelayanan bimbingan klasikal yang diperoleh siswa
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sebesar 35,31, sedangkan rata-rata skor sikap terhadap hubungan seks pranikah Sesudah
dilakukannya program pelayanan bimbingan klasikal yang diperoleh siswa sebesar
31,77.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa:
1.

Ada perbedaan signifikan sikap terhadap hubungan seks pranikah antara Sebelum
dan Sesudah dilakukannya program pelayanan bimbingan klasikal mengenai
seksualitas di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.

2.

Rata-rata skor sikap terhadap hubungan seks pranikah Sebelum dilakukannya
program pelayanan bimbingan klasikal yang diperoleh siswa sebesar 35,31 berada
pada kategori Rendah, sedangkan rata-rata skor sikap terhadap hubungan seks
pranikah Sesudah dilakukannya program pelayanan bimbingan klasikal yang
diperoleh siswa sebesar 31,77 berada pada kategori Sangat Rendah.

3.

Selisih rata-rata (mean difference) antara Sebelum dan Sesudah menunjukkan hasil
positif sebesar 3,548, artinya terjadi kecenderungan penurunan sikap terhadap seks
pranikah setelah dilakukan program pelayanan bimbingan klasikal mengenai
seksualitas. Hal tersebut menunjukkan efektivitas program pelayanan bimbingan
klasikal mengenai seksualitas dalam membentuk sikap terhadap hubungan seks
pranikah di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.
Saran yang dapat diajukan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1.

Bagi pihak sekolah
Sekolah diharapkan untuk secara rutin mengagendakan program pelayanan
bimbingan klasikal mengenai seksualitas, karena program tersebut dapat
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menambah pengetahuan siswa mengenai seksualitas dan diharapkan semakin
siswa mengerti mengenai seksualitas dan siswa akan semakin bersikap negatif
atau menghindari hubungan seks pranikah.
2.

Bagi pihak siswa
Siswa diharapkan untuk dapat memahami mengenai akibat buruk melakukan
hubungan seksualitas di luar nikah dan mengikuti program pelayanan bimbingan
klasikal mengenai seksualitas untuk menambah pengetahuannya mengenai
seksualitas remaja.

3.

Untuk penelitian selanjutnya
Bagi peneliti lain yang tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian lebih
lanjut tentang Self-efficacy Akademik siswa, maka disarankan untuk menyertakan
variabel selain keikutsertaan dalam bimbingan belajar, yaitu variabel yang belum
disertakan dalam penelitian ini, seperti misalnya kecemasan dan pengaruh
dukungan sosial keluarga.
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Lampiran 1.
Hasil Uji Daya Diskriminasi Item dan Realibilitas Sebelum Item Gugur
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.823

24

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024

36.58
35.46
36.26
36.62
36.56
36.62
35.92
36.26
36.48
36.52
35.92
36.36
36.40
34.62
36.28
35.56
36.66
36.46
34.96
36.52
35.98
36.50
36.42
36.10

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation
49.759
51.396
47.339
50.608
49.884
50.812
45.177
47.380
48.622
49.398
45.177
48.439
48.367
53.057
48.614
47.558
51.984
49.886
50.611
49.398
46.020
49.969
47.432
46.990

.565
.049
.401
.457
.513
.412
.654
.371
.434
.557
.654
.427
.538
-.096
.380
.340
.200
.387
.144
.557
.573
.394
.627
.566

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.813
.834
.815
.817
.814
.817
.801
.817
.813
.812
.801
.814
.810
.854
.816
.819
.822
.816
.827
.812
.806
.816
.806
.807

Lampiran 2.
Hasil Uji Daya Diskriminasi Item dan Realibilitas Setelah Item Gugur

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.877

20

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
VAR00001
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00015
VAR00016
VAR00018
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024

27.32
27.00
27.36
27.30
27.36
26.66
27.00
27.22
27.26
26.66
27.10
27.14
27.02
26.30
27.20
27.26
26.72
27.24
27.16
26.84

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation
45.773
43.837
46.766
45.929
47.011
42.066
43.633
44.665
45.421
42.066
45.194
44.368
44.387
43.847
45.837
45.421
42.491
46.227
43.892
43.362

.639
.397
.499
.577
.443
.617
.388
.478
.623
.617
.387
.597
.449
.351
.450
.623
.576
.410
.627
.578

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.870
.877
.873
.871
.874
.866
.878
.872
.870
.866
.875
.868
.873
.880
.873
.870
.868
.874
.867
.868

Lampiran 3.
Hasil Uji Normalitas, Uji Beda dan Hasil Deskriptif

A.

Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
SEBELUM
N
Normal Parameters

a

Most Extreme Differences

SESUDAH

115

115

Mean

35.31

31.77

Std. Deviation

7.192

6.623

Absolute

.107

.105

Positive

.080

.105

Negative

-.107

-.087

1.142

1.129

.147

.156

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

B.

Hasil Uji Beda
One-Sample Test
Test Value = 0
95% Confidence Interval
Mean
t
Difference

C.

df

8.050

Sig. (2-tailed) Difference
114

.000

of the Difference
Lower

3.548

Upper

2.67

4.42

Hasil Uji Deskriptif
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SEBELUM

115

20

59

35.31

7.192

SESUDAH

115

20

50

31.77

6.623

Valid N (listwise)

115

