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ABSTRAK 

bungan Antara Harga Diri Dengan Perilaku Seksual Pada Remaja Berpacaran Di 
Kelurahan Lagan Jaya I Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat 

El Oktamila 

06 860 0072 

"Halaman+ 22Halaman l 985-2005+9Tabel) 

elitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan perilaku 
ksual. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja di Kelurahan Lagan Jaya I Dharmasraya 

atera Barat. Hipotesis yang diajukan tidak ada hubungan yang signifikan antara harga 
- i dengan perilaku seksual. 

nelitian ini menggunakan dua skala yakni skala harga diri yang terdiri dari tiga aspek 
� itu: perasaan diterima, mampu dan berharga. Kemudian skala perilaku seksual terdiri dari 

�uh bentuk perilaku seksual, yaitu berfantasi, berpegangan tangan, ciuman, masturbasi, oral 
""' , petting dan intercourse. Jumlah populasi sebanyak 60 orang dan seluruhnya dijadikan 

� pel di dalam penelitian ini. 

· lam upaya membuktikan hipotesis ini digunakan teknik analisis data product moment. 
knik ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

rikat. Hasil penelitian diketahui bahwa (1) tidak terdapat hubungan signifikan antara harga 
- i dengan perilaku seksual. Hasil ini dibuktikan dengan koefisien korelasi rxy = 0, 070; p < 

005. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dinyatakan ditolak. 
pengaruh dari harga diri terhadap perilaku seksual berdasarkan analisis data dalam 

nelitian ini sebesar 0, 5%. (3) harga diri remaja tergolong sangat tinggi, sebab nilai rata-
ta empiriknya yaitu 92, 533 lebih besar dari nilai hipotetik yaitu 70 dengan selisih yang 
elebihi nilai standar deviasi (SD) sebesar 8, 357. Sedangkan untuk perilaku seksual, 

· etahui bahwa tergolong sangat tinggi, sebab nilai rata-rata empirik 82, 833 lebih besar dari 
- ai rata-rata hipotetik yaitu 26, 50 dengan selisih yang melebihi nilai standar deviasi (SD) 

ar 12, 142. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Didalam kehidupan masalah perilaku remaja bukanlah berita baru yang 

kita dengar tetapi masalah perilaku remaja ini sudah menjadi suatu masalah sejak 

<lulu. Karena remaja banyak mengalami perubahan-perubahan yang tidak dapat 

ditolak atau dihindari dalam kehidupan sehari-hari. 

Perubahan fisik yang terjadi pada masa ini adalah terjadinya kematangan 

fungsi biologis berupa kematangan kelenjar kelarnin yaitu testis untuk anak laki

laki dan ovarium pada anak perempuan, keduanya merupakan tanda-tanda 

kelamin primer. Sebelumnya, peristiwa ini didahului oleh tanda-tanda kelamin 

ekunder yang secara kronologis mendahului ciri-ciri primer seperti kumis dan 

memberatnya suara para remaja pria serta pertumbuhan payudara pada remaja 

anita. Perubahan dari anak-anak menjadi dewasa bukan hanya mengakibatkan 

rjadinya perubahan fisik dan psikologis tetapi juga melibatkan kematangan 

mgsi seksual (Sarwono, 2003). 

Meningkatnya minat remaja pada masalah seksual dan sedang berada 

·am potensi seksual yang aktif, maka remaja berusaha mencari berbagai 

· ormasi mengenai hal tersebut. Dari sumber informasi yang berhasil mereka 

atkan, pada umumnya hanya sedikit remaja yang mendapatkan seluk beluk 

· ual dari orang tuanya. Oleh karena itu remaja mencari atau mendapatkan dari 
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rbagai sumber informasi yang mungkin dapat diperoleh, misalnya seperti di 

kolah atau perguruan tinggi, membahas dengan teman-teman, buku-buku 

ntang seks, media massa atau internet. Padahal informasi seperti itu belum tentu 

at dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Istilah pacaran tidak terlepas dari remaja, karena salah satu ciri remaja 

g menonjol adalah adanya rasa senang kepada lawan jenis yang disertai 

· . ginan untuk memiliki. Berbagai perilaku seksual pada remaja berpacaran 

u ringan dapat terlihat seperti sentuhan, pegangan tangan sampai pada ciuman 

sentuhan-sentuhan seks yang pada dasarnya adalah keinginan untuk 

ikmati dan memuaskan dorongan seksual (Mu'tadin, 2001 ). 

Adanya dorongan seksual dan rasa cinta membuat remaja ingin selalu 

dan mengadakan kontak fisik dengan pasangannya. Kedekatan fisik maupun 

.:...u<1.u.a4 fisik antara remaja yang sedang pacaran akan berbeda dengan kedekatan 

atau kontak fisik antara remaja dengan teman dan keluarga. 

Pacaran dapat diartikan bermacam-macam, tetapi intinya adalah jalinan 

antara remaja dengan lawan jenisnya. Praktik pacaran juga bermacam

ada yang sekedar berkirim surat, menjemput, saling bertukar fikiran, 

:r::;ra1e�akan masa depan, menemani pergi kesuatu tempat dan melakukan 

berkunjung kenunah pacar atau lebih akrabnya disebut dengan istilah 

Disamping itu ada yang mengekspresikan cintanya dengan berciuman, 

L-.::-1?1in1 an melakukan oral seks dan petting, bahkan ada pula yang sampai 

---'-"'"""""'""" aktivitas seksual seperti bersenggama atau hubungan suami istri. 
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SKALA A 

Halaman I 

Pemyataan Alternatif Pilihan 
SS s TS STS 

- �a'Ya berhatal) b\sa oit�Jima da\am \irn?.kungan sa)la 

� Kekurangan sava selalu dipermasalahkan oleh lingkungan saya 
., Saya merasa teman-teman senang menyambut kehadiran sava 

� Saya selalu menerima perlakuan baik dari teman-teman saya 
Saya lebih suka berkumpul dengan teman, dari pada membayan: 

. kan wa,jah pacar saya 
_; Saya merasa diremehkan oleh teman-teman saya 
1 Sava merasa teman-teman selalu menanti kedatangan sava 
� Saya serjm? tidak diaiak teman-teman saya ketika mereka per,gi -
. Saya sering terlibat dalam setiap kegiatan dilingkungan sekitar 

rumah saya 
jJ Jika teman hutuh. sesuatu, maka mereka memanm!i\ sa)fa 

Saya terbiasa untuk berfikir dulu sebelum melakukan suatu 
tindakan 

.1 
Setiap kali ada masalah diantara teman-teman, maka saya 
diminta untuk menvelesaikannva 

!3 Banyak teman-teman yanJ?; tidak membutuhkan bantuan sava 

)� Pendapat yang saya ajukan tidak pernah diterima oleh teman-
teman saya 

.i5 Saya mudah berteman dengan siaoa s�ia 

.:> 
Saya yakin bahwa saya akan dapat mencapai segala sesuatu 
yan2 saya imoikan 
Pendapat yang saya ajukan tidak pernah diterima oleh teman-
tern an 

.B Saya merasa tidak dapat diandaJkan bagi orang tua dan orang 
Jain 

.9 Saya merasa diri saya tidak berguna bagi orang lain 
:-n Saya merasa diri sava hanva mereootkan orang tua sava 
!i SID'a merasa dikuci\kan dengan teman,.teman saya 
22 Pacar saya danat menerima sava ana adanya 
!3 Saya merasa diperlakukan tidak baik oleh teman-teman sava 

Saya sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan didalam 
orj!;anisasi yang sava ikuti 

.-.. Saya merasa teman-teman tidak dapat memzhargai diri saya ..'.J 
. Teman-teman samrat menvavanai diri saya -
j PenampiJan flsik saya kuramz rnenarik diJihat 
:.B Sava merasa tidak sebandin.e den.ean teman-teman yang Jain 

� 
Saya diperlakukan dengan baik oleh teman-teman kelompok 
say a 

. 
1'eman-teman mem!harga\ sa-ya sepert\ ke\uarga sem.\\r\ . 
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SKALAB 

Halaman 2 

"Pernyataan 
Altematif Pilihan 

Ya Tidak 
l Bagi saya berhayal tentang seks adalah hal yamz membosankan 
2 Saya suka membayangkan saat-saat bercumbu dengan pacar 

Saya tidak akan bereaksi apapun bila sedang membayangkan sang 
pacar 

�· Saya se\a\u membayangkan waiah pacar sa)la sebe\um tiour 

- Saya Iebih suka berkumpul dengan teman, dari pada membayang 
kan waiah pacar saya 
Setiap kali membayangkan wajah pacar, membuat saya ingin 
selalu bermesraan dengan pacar 

] Setiap waktu saya selalu membayangkan wajah oacar 
3. Saya tidak suka membayanu;kan waiah pacar 

Waiau hanya berhayal tentang seks, saya merasa tidak hams 
melakukannva den�an pacar 

.o Saya akan_ merasa nikinat setiap membavatu!kan oacar sava 

.l Saya suka memegang tangan pacar sava 

.1 Sa)'a tidal<. ak.an bereaksi bi\a pacar �a"Va meme\Y.al\\l. tan\Y,.an �'Va 

.J 
Saya merasa senang dapat memegang tangan lawan jenis yang 
b� sava kenal 

4 
Bila tangan saya bersentuhan dengan tangan pacar saya membuat 
perasaan menjadi tidak menentu 

5 Waiau hanya memegang tangan pacar, saya merasa tidak harus 
melakukannva iika bertemu pacar 

. 

6 Menurut saya berpegangan tangan tidak wajar dilakukan sewakti 
pacaran 

1 Saya marah jika pacar, memegang tangan saya 
3 Saya merasa puas bila dapat memegang tangan pacar 
.9 Setiap kali memegang tangan pacar, hasrat saya untuk melakukan 

}!_ubungan s�ksu�l muncul · -· 
j) Saya kurang se�iu bila pacar saya memee:mll! taDJzan sava 
�1 . 

Saya tidak malu mencium pipi pacar saya dideoan teman-teman 
Saya merasa sating mencium bibir hanya pantas dilakukan oleh -
pasangan suami istri 
Berciuman sambil melaga lidah adalah bal yang sangat 
mengasyikkan dan mendebarkan 

. Menurut saya berciuman bibir akan menimbulkan perasaan -
nyaman 

. .. , Saya merasa takut dan cemas jika berciuman dengan sating 
menyatukan bibir 
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26 Saya marah jika pacar mencium bibir saya 

7 
Menurut saya berciuman dalam berpacaran merupakan rasa 
sayang 

8 
Waiau hanya mencium pipi, saya merasa tidak hams 
melakukannva iika bertemu oacar --

29 Sava merasa Hiik berciuman dengan pacar 
30 Saya merasa senang bila oacar mencium saya 

l 
Saya akan langsung memainkan alat kelamin saya, jika dorongan 
seksual sava muncul 

32 
Saya merasa puas, setelah saya dapat mengeluarkan cairan dari 
alat kelamin sava 

33 
Saya merasa jijik memegang alat kelamin saya dan memainkanny: 
sendiri 

34 Sava merasa berdosa setelah memainkan alat kelamin saya 

35 
Saya beranggapan bahwa harga diri saya akan hilang jika 
memainkan alat kelamin sava sendiri 

36 
Biasanya melihat pacar, saya merasa terangsang untuk memainkai 
alat kelamin sava 

37 
Meskipun pacar saya menolak melakukan hubungan seksual, 
maka sava akan tetap melakukannya sendiri 

38 
Menurut saya melakukan masturbasi, dapat merusak kesehatan 
alat reproduksi kita 

39 
Menurut saya untuk menunjukkan rasa sayang tidak hams dengan 
melakukan oral seks 

4() Saya kurang setuiu bila oacar saya melakukan oral seks 
41 Bagi saya variasi seks yam:�: menarik adalah dengan oral seks 

42 Jika dorongan seksual saya tinggi, saya akan menyalurkannya 
dengan cara oral seks 

43 Menurut saya ntuk menyalurkan dorongan seks melalui mulut 
bukanlah cara vane; teoat 

44 Saya merasa puas, setelah saya dapat melakukan seks oral dengan 
oacar 

45 Saya berpendapat bahwa oral seks tidak wajar dilakukan sebelum 
menikah 

46 Saya senane; melakukan seks oral dengan pacar 

47 Menurut saya untuk menunjukkan rasa sayang tida.k barus dengan 
menempelkan alat kelamin dengan pacar 

48 Saya kurang setuju bila pacar saya menempelkan alat kelaminnya 
dengan alat kelamin saya 

49 PettinJ! tidak akan menvebabkan kehamilan 

50 Saya akan langsung menempelkan alat kelamin dengan pacar, 
apabila doron�an seksual sava muncul 

51 Menurut saya menempelkan alat kelamin adalah bagian dari 
aktivitas bemacaran 

52 Harga diri sava akan hilang lika pacar menempelkan alat 
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kelaminnya dengan alat kelamin sava 
nempelkan alat 3 

Saya akan marah apabila pacar saya me 
kelaminnya dengan aJat keJamin saya 
Saya setuju dengan adanya kepuasan se ks dei;igan cara saling 
menempelkan alat kelamin 

55 \akukan hubungan seksua\ Wa,}ar menurut saya bi\a berkencan me 
rkan cairan setelah 

�6 
Saya merasa puas, bila dapat mengelua 
melakukan hubumian seksuaJ 

daripada harus melakukan 
i7 

Lebih baik dibilang ketinggalan zaman 
hubungan intim sebelum menikah 

akukan hubungan seksual 
& Saya suka apabila pacar saya ingin mel 

dengan sava 
j9 lakukan hubungan seksual Saya menolakjika pacar saya ingin me 
� Menurut saya melakukan hubungan sek suaJ dengan pa:car dapat 

merusak kesehatan reproduksi kita 

. 

--
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(JNll71�1lSI'l1AS )ll�l)AN Alll�1\ 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
JALAN KOLAM NO. 1 MEDAN ESTATE 

TELP. (061) 7366878, 7364348, FAX. 7366998 MEDAN 20223 
Ema\l:uma001@indosa\.net.id Website:uma.ac.id 

Nomor :JO?/ tFO/PP/2010 
Lampiran 
H a i · : Pengambilan Data 

Yth. Lur8h Dharmasraya 
Jalan Muara Timper H Sp I 
Lagan Jaya · 

Dengan hormat, . 

:;lo Agustus 20 t 0 

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/lbu UP..tuk memberikan 1zm clan 
kesempatan kepada mahasiswa kami: 

Nama 
NPM 
Program Studi 
Fakultas 

: El Oktamila 
: 06.860.0072 
: Ilmu Psikologi 
: Psikologi 

untuk melaksanakan pengambilan data pada Kelurahan Dharmasraya Lagan 
Jaya, guna penyusunan skripsi yang berjudul: "Hubunga& antara Hat"ga diri 
Denga,n ,_ Perilaku Seksual Pada Remaja Berpacanm di Kelurahan 
Dharmasraya." 

Perfu ka.Inl. jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan 
ilmiah dan · penyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa 
tersebut untuk mengikuti ujian Su.rjana Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas 
Medan Area 

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan 
kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan Surat Keterangan yang 
menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data 
pad.a Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima 
k1Sih. 

Tembusan: 
L Mahasiswa Ybs. 
2. Pertinggal 
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PLi\1 EH.11\TAH KECAt\tlATAN TIUMANC 
NAGARI SlPANCKlJR 

JOllONG LA .. GAN JAYA I 

Norn or 

Lampi ran 

Hal : Surat K�terangan 

lknt:an honnat. 

Dengan ini kam i menyatakan bahwa ; 

Nam a : El Oktamila 

NPM : 06.860.0072 

Program Studi : ILmu Psikolo�i 

Fakultas/ UNIV : Psikologi/Universitas Medan Area 

September 20 I 0 

telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data-data yang diperlukan untuk 

penyusunan skripsi rnahasiswi yang bersangkutan. 

Demikian surat keterangan ini kami perbual.. agar dapat di pergunakan sebagai rnana 

mestln; . 
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