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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Analis Faktor Perilaku seksual pada 

Anak SD 

Bagan diadaptasi berdasarkan Teori Planned of Behavior (TPB) oleh Ajzen 

(2005). 
 

Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa Theory of Planned Behavior 

(TPB) dapat menerangkan perilaku seksual yang ditampilkan oleh anak SD 

dimana perilaku tersebut dapat timbul karena adanya instensi/niat untuk 

berperilaku seksual. Munculnya niat berperilaku tersebut ditentukan oleh 

background factor (kategori faktor personal, faktor sosial, dan faktor informasi). 

Faktor yang mempengaruhi intensi pada background factors kategori faktor 
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personal adalah sikap. Faktor yang mempengaruhi intensi pada background 

factors kategori faktor sosial adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, dan agama. 

Faktor yang mempengaruhi intensi pada background factors kategori faktor 

informasi adalah pengetahuan. Tiga faktor penentu lain yang mempengaruhi 

intensi selain background factors yaitu, behavioral beliefs dalam hal ini yang 

dimaksud adalah niat dari anak SD tersebut dalam meyakini suatu perilaku 

seksual; normative beliefs (keyakinan normatif) dalam hal ini yaitu norma secara 

umum yang berlaku di lingkungan tempat anak SD, keyakinan tentang harapan 

normatif orang lain, keyakinan tersebut memunculkan pandangan masyarakat 

terhadap perilaku seksual, sehingga anak SD tersebut dapat termotivasi untuk 

berperilaku seksual; dan control beliefs atau persepsi mengenai keberadaan hal-

hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan, dalam hal 

ini faktor personal anak SD sangat berpengaruh terhadap control beliefs, hal-hal 

yang mendukung dan menghambat perilakunya mungkin dapat timbul pada saat 

perilaku ditampilkan dan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari 

lingkungan, misalnya kemampuan anak SD untuk tidak melakukan perilaku 

seksual. 

Sesuai dengan konsep Theory of Planned Behavior (TPB) dalam 

penelitian ini menerangkan perilaku seksual yang ditampilkan oleh seorang anak 

SD timbul karena adanya intensi/niat untuk berperilaku seksual, sedangkan niat 

dari anak SD tersebut dapat timbul karena ada faktor-faktor lain yang 

melatarbelakangi (background factors). Faktor yang melatarbelakangi dalam hal 

ini adalah faktor individu (personal), faktor sosial, dan informasi. Seluruh 

komponen dalam teori ini saling berhubungan sehingga mendapatkan hasil akhir 
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dari terori ini yaitu sebuah intensi (niat dalam berperilaku) yang akan ditampilkan 

menjadi sebuah  perilaku, dalam penelitian ini adalah perilaku seksual pada anak 

SD. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang ditetapkan pada penelitian ini adalah: 

H1:  

1. Ada pengaruh antara background factors: kategori faktor personal (sikap), 

kategori faktor sosial (usia, jenis kelamin, agama, dan pendidikan), kategori 

informasi (pengetahuan) dengan Behavioral beliefs. 

2. Ada pengaruh antara background factors: kategori faktor personal (sikap), 

kategori faktor sosial (usia, jenis kelamin, agaman, dan pendidikan), kategori 

informasi (pengetahuan) dengan Normative beliefs. 

3. Ada pengaruh antara background factors: kategori faktor personal (sikap), 

kategori faktor sosial (usia, jenis kelamin, agaman, dan pendidikan), kategori 

informasi (pengetahuan) dengan Control beliefs. 

4. Ada pengaruh antara Behavioral beliefs dengan intention (niat). 

5. Ada pengaruh antara Normative beliefs dengan intention (niat). 

6. Ada pengaruh antara Control beliefs dengan intention (niat).  

7. Ada pengaruh antara Intention (niat) dengan perilaku seksual anak SD di SDN 

Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang 

Surabaya.  
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