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BAB 5  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian meliputi 1) gambaran 

umum lokasi penelitian, 2) deskripsi resonden penelitian, meliputi usia, jenis 

kelamin, agama, dan pendidikan termasuk data orangtua meliputi pendidikan 

terkahir orangtua, 3) deskripsi variabel penelitian, yang terdiri dari background 

factors, dengan kategori faktor personal (sikap), kategori faktor sosial (usia, jenis 

kelamin, agama, pendidkan), dan faktor informasi (pengetahuan), 3 sub faktor 

meliputi behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs dengan intention 

(niat) dan perilaku seksual, serta 4) Analisis uji hipotesis. Selanjutnya melakukan 

pembahasan sesuai tujuan penelitian, untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen penelitian dilakukan uji statistik Partial 

Least Square (PLS) dengan derajat kemaknaan >1,96.  

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1. 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SDN Dukuh Kupang II – 489 berdiri sejak 31 Desember 1977. Sekolah 

Dasar yang beralamatkan di Jalan Dukuh Kupang XI / 31, kode pos 60225. SDN 

Dukuh Kupang II – 489 termasuk sekolah dasar yang berada dalam lokasi 

Surabaya Barat. Masuk pada wilayah Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan 

Dukuh Kupang. Kepala SDN Dukuh Kupang II – 489 saat ini adalah Ibu Yustin 

Tri Wahyuni, S.Pd. Guru BK yang merangkap menjadi Humas sekolah saat ini 

adalah Ibu Kastinem dan Wali Kelas 6B saat ini adalah Ibu Mei.  
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Jumlah kelas di SDN Dukuh Kupang II terdiri dari kelas satu hingga kelas 

enam. Distribusi dan organisasi siswa di masing-masing tingkatan kelas dibagi 

menjadi 2 kelas yaitu kelas A dan B.  Mata pelajaran mengenai anatomi dan 

sistem reproduksi manusia diajarkan hanya pada siswa yang duduk di kelas 6, 

dengan alasan ini subjek yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian 

adalah siswa yang duduk di bangku kelas 6, baik di kelas A maupun di kelas B .  

 

Tabel 5.1 – Jumlah Populasi Responden Penelitian (Siswa Kelas 6) di SDN 

Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang 

Surabaya. 

Kelas Siswa Laki-Laki Siswa Perempuan Total Siswa 

6A 15 siswa 11 siswa 26 Siswa 

6B 14 siswa 14 siswa 28 Siswa 

 

SDN Dukuh Kupang II – 489 juga memberikan pengajaran nilai-nilai 

agama yang ditanamkan sejak duduk di kelas satu. Agama yang umum diajarkan 

adalah Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik dan Agama Hindu.  

Kenakalan siswa yang berhubungan dengan perilaku asusila tidak pernah 

terjadi. Informasi yang di gali melalui Ibu Kepala, Guru BK dan Guru Kelas 5 dan 

6 di SDN Dukuh Kupang II – 489 pergaulan siswa yang duduk di bangku kelas 

lima dan enam rata-rata baik dan wajar, hanya saja dalam pergaulan sehari-hari 

cenderung kasar pada sesama teman dan model bercanda yang sedikit mengarah 

pada hal berbau dewasa. Tindakan kasar yang dimaksud seperti, bercanda yang 

terlalu berlebihan sehingga mampu menimbulkan konflik sesama teman yang 

dapat memicu perkelahian, bercanda dengan obrolan-obrolan dewasa yang 

menyebutkan organ-organ reproduksi seksual manusia dewasa, serta beberapa 

siswa yang suka mengumpat dengan sesama teman (teman dalam satu pergaulan). 

Salah satu siswa yang duduk di kelas enam pernah tertangkap membawa telepon 
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genggam dengan muatan isi konten dewasa, sementara aturan yang ditegakkan di 

sekolah adalah seluruh siswa dilarang membawa dan mengoperasikan telepon 

genggam di sekolah. Siswa yang kedapatan membawa telepon genggam di 

lingkungan sekolah akan di mediasi oleh pihak Ibu Kepala, Guru BK, dan wali 

kelas dipertemukan dengan kedua orangtua siswa sebagai bentuk dan tindakan 

untuk mendisiplinkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan siswa 

tersebut. Sanksi yang diberikan pada siswa tersebut adalah scorsing, dengan 

tujuan siswa yang berhubungan mendapatkan sanksi, bimbingan, dan arahan dari 

orangtua di lingkungan rumah dan keluarga selain sanksi yang diberikan oleh 

pihak sekolah. 

Secara umum, sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah berupa arahan dan 

pendekatan langsung antara siswa yang melanggar dengan guru wali kelas dan 

guru agama. Jika bentuk pelanggaran yang dilakukan siswa sudah tidak dapat 

ditolerir dengan bimbingan dan pendekatan langsung di sekolah, maka pihak 

sekolah memanggil orangtua siswa yang berhubungan untuk turut serta 

mengambil tindakan sebagai bentuk pendisiplinan dan orangtua dinilai perlu 

mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak disekolah.  

5.1. 2 Karakteristik Responden 

Pada bagian ini diuraikan mengenai karakteristik responden penelitian 

berdasarkan usia, jenis kelamin, Pendidikan orangtua responden, dan agama. 

Karakteristik responden yang diuraikan masuk ke dalam background 

factors kategori faktor sosial. 

Tabel 5.2 – Karakteristik Usia Responden Penelitian Siswa Kelas 6 di SDN 

Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang 

Surabaya 

Responden Tanggal Lahir Usia Pembulatan 
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Usia 

1.  5 Februari  2003 12 tahun 6 bulan 19 hari 13 tahun 

2.  1 Maret 2002 13 tahun 4 bulan 24 hari 13 tahun 

3.  19 Juli 2003 12 tahun 1 bulan 5 hari 12 tahun 

4.  2 April 2002 13 tahun 4 bulan 22 hari 13 tahun 

5.  17 April 2003 12 tahun 4 bulan 7 hari 12 tahun 

6.  18 Juli 2004 11 tahun 1 bulan 6 hari 11 tahun 

7.  18 April 2003 12 tahun 4 bulan 8 hari 12 tahun 

8.  5 Maret 2003 12 tahun 5 bulan 19 hari 12 tahun 

9.  21 Agustus 2003 12 tahun 3 hari 12 tahun 

10.  16 Juli 2003 12 tahun 1 bulan 8 hari 12 tahun 

11.  3 Maret 2002 13 tahun 5 bulan 21 hari 13 tahun 

12.  7 April 2004 11 tahun 4 bulan 17 hari 11 tahun 

13.  11 April 2003 12 tahun 4 bulan 13 hari 12 tahun 

14.  31 Maret 2004 11 tahun 4 bulan 23 hari 11 tahun 

15.  22 Januari 2004 11 tahun 7 bulan 2 hari 12 tahun 

16.  27 November 2002 12 tahun 8 bulan 28 hari 13 tahun 

17.  15 November 2002 12 tahun 9 bulan 9 hari 13 tahun 

18.  1 Desember 2002 12 tahun 7 bulan 24 hari 13 tahun 

22.  30 Juni 2003 12 tahun 1 bulan 25 hari 12 tahun 

23.  08 Juli 2003 12 tahun 1 bulan 16 hari 12 tahun 

24.  16 Maret 2002 13 tahun 5 bulan 8 hari 13 tahun 

25.  22 Maret 2002 13 tahun 5 bulan 2 hari 13 tahun 

26.  3 Mei 2002 13 tahun 3 bulan 21 hari 13 tahun 

27.  15 Oktober 2002 12 tahun 10 bulan 9 hari 13 tahun 

28.  21 Juni 2003 12 tahun 2 bulan 3 hari 12 tahun 

29.  13 Maret 2002 13 tahun 5 bulan 11 hari 13 tahun 

30.  28 Oktober 2002 12 tahun 9 bulan 27 hari 13 tahun 

31.  16 Juli 2003 12 tahun 1 bulan 8 hari 12 tahun 

32.  2 Juli 2002 13 tahun 1 bulan 22 hari 13 tahun 

33.  15 Juli 2002 13 tahun 1 bulan 9 hari 13 tahun 

34.  5 Juni 2002 13 tahun 2 bulan 19 hari 13 tahun 

40.  26 Desember 2003 11 tahun 7 bulan 29 hari 12 tahun 

 

    

Pembulatan Usia Responden 

(tahun) Jumlah % 

11 3 9.375 

12 13 40.625 

13 16 50 

Total 32 100 
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Usia responden dihitung dari tanggal kelahiran sampai pada 24 Agustus 2015 (n = 

32). 
 

Untuk Keperluan perhitungan, analisis, atau laporan, sering dikehendaki 

pencatatan data kuantitatif dalam bentuk yang lebih sederhana, karena bilangan-

bilangan perlu disederhanakan atau dibulatkan (Sudjana, 1996).  

Pada penelitian Analisa Faktor Perilaku Seksual Pada Anak SD Di SDN 

Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang 

Surabaya menggunakan kaidah pembulatan Aturan Genap Terdekat yang diambil 

untuk membuat keseimbangan antara pembulatan ke atas dan pembulatan ke 

bawah, jika yang harus dihilangkan itu terdiri dari atas angka 5 atau diikuti oleh 

hanya angka-angka nol (Sudjana, 1996). 

Tabel 5.3 – Karakteristik Responden Penelitian Siswa Kelas 6 di SDN Dukuh 

Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya 

No Karakteristik Responden Parameter  Jumlah % 

1.  Jenis Kelamin 
Laki-laki  11 34.38 

perempuan  21 65.63 

   Total 32 100% 

2.  Pendidikan Orangtua     

 

Ayah 

Tidak Sekolah  2 6 

SD  17 53 

SMP  4 13 

SMA/SMK  7 22 

Perguruan Tinggi  2 6 

  Total 32 100 

Ibu 

Tidak Sekolah  2 6 

SD  14 44 

SMP  4 13 

SMA/SMK  10 31 

Perguruan Tinggi  2 6 

   Total 32 100 

3.  Agama 

Islam  30 93.75 

Kristen  2 6.25 

Katolik  0 0 

Hindu   0 0 

Budha  0 0 

   Total 32 100 

Tabel 5.4 – Media Informasi yang Diakses Responden Penelitian Hal Seputar 

Seksualitas Pada Siswa Kelas 6 di SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan 

Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya 
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Responden 

Kode Informasi (KI) 

Total Akses 

Media 

Informasi 

1 

(Guru di 

Sekolah) 

2 

(Orangtua/ 

Kakak/ 

Saudara) 

3 

(Teman/ 

Sahabat/ 

Pacar) 

4 

(Internet) 

5 

(Lainnya) 

1  +    1 

2   + + + 3 

3  + + +  3 

4   + + + 3 

5   + +  2 

6   + +  2 

7 + +    2 

8   + +  2 

9  + + +  3 

10  + + +  3 

11   + +  2 

12   + +  2 

13  +    1 

14 + +    2 

15   + +  2 

16   + +  2 

17  +    1 

18   + +  2 

22  + + +  3 

23   + +  2 

24   + +  2 

25   + +  2 

26   + +  2 

27  + + +  3 

28  +    1 

29 + +    2 

30   + +  2 

31  +    1 

32   + +  2 

33   + +  2 

34   + +  2 

40   + + + 3 

 

 
      

Jumlah 

Media/Informasi yang 

Digunakan Responden 

 Jumlah Responden % 

1  5 15.625 

2  19 59.375 

3  8 25 

 Total 32 100 

 

Tabel 5.2 menjelaskan mengenai karakteristik usia responden penelitian 

Analisis Faktor Perilaku Seksual pada Anak SD di SDN Dukuh Kupang II – 489 

Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya. Usia responden 

dalam penelitian ini lebih banyak di usia 13 tahun dengan jumlah 16 siswa (50%), 
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responden dengan usia 12 tahun sebanyak 13 siswa (40.625%), dan responden 

dengan usia 11 tahun sebanyak 3 siswa (9.375%).  

Tabel 5.3 menjelaskan karakteristik jenis kelamin, latar pendidikan ayah 

dan ibu, serta agama responden dalam penelitian. Responden laki-laki dengan 

jumlah 11 siswa (34.38%) dan responden perempuan dengan jumlah 21 siswa 

(65.63%).  

Responden dengan latar pendidikan ayah yang tidak sekolah sebanyak 2 

siswa (6%). Latar pendidikan ayah responden setingkat SD sebanyak 17 siswa 

(53%). Latar pendidikan ayah responden setingkat SMP sebanyak 4 siswa (13%). 

Latar pendidikan ayah responden setingkat SMA/SMK sebanyak 7 siswa (22%). 

Latar belakang pendidikan ayah responden setingkat perguruan tinggi sebanyak 2 

siswa (6%). Karakteristik dari latar pendidikan ibu responden dalam penelitian, 

sebanyak 2 responden dengan latar pendidikan ibu yang tidak sekolah. Latar 

pendidikan ibu responden setingkat SD sebanyak 14 siswa (44%). Latar 

pendidikan ibu responden setingkat SMP sebanyak 4 siswa (13%). Latar 

pendidikan ibu responden setingkat SMA/SMK sebanyak 10 siswa (31%). Latar 

pendidikan ibu responden setingkat perguruan tinggi sebanyak 2 siswa (6%).  

Karakteristik agama responden dalam penelitian, sebanyak 30 siswa 

beragama Islam (93.75%) dan sebanyak 2 siswa beragama Kristen (6.25%). 

Tabel 5.4 menjelaskan karakteristik media informasi yang diakses 

responden penelitian mengenai seksualitas. Sebanyak 5 siswa mengakses 

informasi seksualitas dengan satu sumber/media informasi (15.625 %). Sebanyak 

19 siswa mengkakses informasi seksualitas dengan dua sumber/media informasi 
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(59.375%). Sebanyak 8 siswa mengakses informasi seksualitas dengan tiga 

sumber/media informasi (25%). 

5.1. 3 Deskripsi Variabel Penlitian 

1. Variabel Background Factor Kategori Faktor Personal (Sikap) 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai faktor personal responden terkait 

dengan respon siswa untuk mendukung atau memihak maupun mendukung/tidak 

mendukung terhadap perilaku seksual yang ditampilkan dalam kuisioner 

penelitian. Termasuk dengan sikap-sikap yang boleh dilakukan dan yang tidak 

boleh dilakukan oleh siswa SD. Variabel sikap masih dikelompokkan dalam 

bagian dari background factors sub kategori faktor personal. 

Tabel 5.5 – Gambaran Background Factors Kategori Faktor Personal (Sikap) 

Pada Siswa Kelas 6 di SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis 

Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya per Agustus (n = 32). 

No 
Faktor 

Personal 
Parameter  Jumlah % 

1.  Sikap 

51-100% 

Sikap Positif  

 

28 87.5 

< 50 % 

Sikap Negatif 

 

4 12.5 

   Total 32 100% 

 

 
 

  

  

Perolehan Total Skor Kuisioner Sikap Responden 

2.  

Nilai Skor 

Sikap 

Responden 

Parameter  Jumlah % 

0 poin  1 3.125 

20 poin  3 9.375 

60 poin  3 9.375 

80 poin  3 9.375 

100 poin  22 68.75 

   Total 32 100% 

 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa sikap siswa sebagai responden dalam 

penelitian terhadap perilaku seksual bersifat positif (baik), yaitu sebanyak 28 

responden (87.5%). Sebanyak 4 siswa menunjukkan sikap negatif (tidak baik) 

terhadap sikap dalam perilaku seksual (12.5%). Perolehan total skor responden 
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yang dicapai sebanyak satu siswa dengan 0 poin (3.125%). Skor 20 poin, 60 poin 

dan 80 poin dengan masing-masing perolehan oleh 3 siswa (9.375). Sebanyak 22 

siswa dengan hasil skor 100 poin (68.75%). 

 

Hubungan Background Factors Kategori Faktor Personal (Sikap) dengan 

Variabel Lain 

 

Tabel 5.6 – Hubungan Background Factors Kategori Faktor Personal (Sikap) 

dengan sub variabel Behavioral beliefs, Normative beliefs, dan Control beliefs 

 
Original Sample 

(O) 

T-Statistics 

(|O/STERR|) 

Faktor Personal → 

Behavioral Beliefs 
-0.601573 3.429966 

Faktor Personal → 

Normative Beliefs 
-0.406145 1.702568 

Faktor Personal → 

Control Beliefs 
-0.483094 2.403763 

Sumber: Lampiran 

 

Tabel 5.6 menunjukkan gambaran hasil pengolahan data yaitu Original 

Sample  dan hasil pengujian T-statistics. Original Sample (O) digunakan untuk 

melihat arah hubungan antara variabel. Nilai T-statistics untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antar variabel dan dalam path coefficient digunakan untuk 

melihat signifikansi dari koefisien parameter uji structural yang digunakan untuk 

menguji hipotesis. Hasil T-statistics yang memiliki nilai lebih besar atau sama 

dengan 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut signifikan, sedangkan jika 

kurang dari 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut tidak signifikan. 

Penjelasan lebih jauh dijelaskan pada sub bab berikutnya pada bagian pembahasan 

hipotesis. 

2. Variabel Background Factor Kategori Faktor Informasi (Pengetahuan) 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai faktor informasi responden terkait 

dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai perilaku seksual. Hal-hal yang 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS FAKTOR PERILAKU... SAFIRAH SARAYATI



105 

 

 

 

boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan menurut ukuran siswa SD, 

paparan interaksi siswa sekolah dasar dengan lingkungannya sehari-hari. Variabel 

pengetahuan masih dikelompokkan dalam bagian dari background factors 

kategori faktor informasi. 

Tabel 5.7 – Gambaran Background Factors Kategori Faktor Informasi 

(Pengetahuan) Perilaku Seksual Pada Siswa Kelas 6 di SDN Dukuh Kupang II – 

489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya per Agustus (n 

= 32). 

No 
Faktor 

Informasi 
Parameter Jumlah % 

1.  

Pengetahuan 

Perilaku 

Seksual 

61 – 100 % 

Pengetahuan Baik 

 

19 59.375 

31 – 60 % 

Pengetahuan Sedang 

 

11 34.375 

< 30 % 

Pengetahuan Cukup 

 

2 6.25 

   Total 32 100% 

  
  

 

 

 

Perolehan Total Skor Kuisioner Pengetahuan Perilaku Seksual Responden 

2.  

Total Skor 

Pengetahuan Perilaku 

Seksual Responden 

Parameter  Jumlah % 

20 poin  2 6.25 

40 poin  3 9.375 

60 poin  8 25 

80 poin  11 34.375 

100 poin  8 25 

   Total 32 100% 

 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa pengetahuan siswa sebagai responden 

dalam penelitian terhadap perilaku seksual bersifat baik, yaitu sebanyak 19 

responden (59.375%). Sebanyak 11 siswa menunjukkan tingkat pengetahuan 

sedang dalam perilaku seksual (34.375%). Sebanyak 2 siswa menunjukkan tingkat 

pengetahuan cukup dalam perilaku seksual (6.25%). Perolehan total skor 

kuisioner pengetahuan perilaku seksual oleh responden sebanyak dua siswa 

dengan total perolehan 20 poin (6.25%). Sebanyak 3 siswa dengan total skor 40 

poin (9.375%). Sebanyak 8 siswa dengan total skor 60 poin (25%). Sebanyak 11 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS FAKTOR PERILAKU... SAFIRAH SARAYATI



 

 

106 

 

siswa dengan total skor 80 poin (34.375%). Sebanyak 8 siswa dengan total skor 

100 poin (25%).  

 

Hubungan Background Factors Kategori Faktor Informasi (Pengetahuan) 

dengan Variabel Lain 

 

Tabel 5.8 – Hubungan Background Factors Kategori Faktor Informasi 

(Pengetahuan) dengan sub variabel Behavioral beliefs, Normative beliefs, dan 

Control beliefs 

 
Original Sample 

(O) 

T-Statistics 

(|O/STERR|) 

Faktor Informasi → 

Behavioral Beliefs 
-0.049577 0.287198 

Faktor Informasi → 

Normative Beliefs 
0.412944 1.492356 

Faktor Informasi → 

Control Beliefs 
-0.170943 0.910281 

Sumber: Lampiran 

 

Tabel 5.8 menunjukkan gambaran hasil pengolahan data yaitu Original 

Sample dan hasil pengujian T-statistics. Original Sample (O) digunakan untuk 

melihat arah hubungan antara variabel. Nilai T-statistics untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antar variabel dan dalam path coefficient digunakan untuk 

melihat signifikansi dari koefisien parameter uji structural yang digunakan untuk 

menguji hipotesis. Hasil T-statistics yang memiliki nilai lebih besar atau sama 

dengan 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut signifikan, sedangkan jika 

kurang dari 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut tidak signifikan. 

Penjelasan lebih jauh dijelaskan pada sub bab berikutnya pada bagian pembahasan 

hipotesis. 

3. Variabel Behavioral Beliefs 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sub faktor behavioral beliefs 

responden terkait dengan respon siswa untuk mendukung atau memihak maupun 

tidak mendukung/memihak terhadap perilaku seksual (niat dari sisi behavioral 
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beliefs dalam menampilkan suatu perilaku). Tindakan yang berhubungan aktivitas 

dalam bergaul/berpacaran dengan teman lawan jenis, termasuk aktivitas yang 

meniru perilaku orang dewasa seperti bergandengan tangan, berpelukan, dan lain 

sebagainya. Aktivitas yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan 

menurut ukuran siswa SD. 

Tabel 5.9 – Gambaran Behavioral Beliefs Terhadap Perilaku Seksual Siswa SD 

Kelas 6 di SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan 

Dukuh Kupang Surabaya per Agustus (n = 32). 

No Sub Faktor Parameter  Jumlah % 

1.  
Behavioral 

beliefs 

76 – 100% 

Behavioral beliefs tinggi 

 

7 21.875 

56 – 75 % 

Behavioral beliefs sedang 

 

9 28.125 

≤ 55% 

Behavioral beliefs rendah 

 

16 50 

   Total 32 100% 

 

 
 

  

  

Perolehan Total Skor Kuisioner Behavioral Beliefs Responden 

2.  
Total Skor Behavioral Beliefs 

Responden 

Parameter  Jumlah % 

0 poin  13 40.625 

20 poin  3 9.375 

40 poin  5 15.625 

60 poin  4 12.5 

80 poin  4 12.5 

100 poin  3 9.375 

   Total 32 100% 

 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa behavioral beliefs siswa sebagai responden 

dalam penelitian terhadap perilaku seksual tinggi, yaitu sebanyak 7 responden 

(21.875%). Sebanyak 9 siswa menunjukkan behavioral beliefs sedang (28.125%) 

terhadap perilaku seksual. Sebanyak 16 siswa menunjukkan behavioral beliefs 

rendah terhadap perilaku seksual (50%). Total skoring responden yang dicapai 

sebanyak 13 siswa dengan 0 poin (40.625%). Sebanyak 3 siswa dengan total skor 

20 poin (9.375%). Sebanyak 5 siswa dengan total skor 40 poin (15.625%). Skor 
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60 poin dan 80 poin dengan masing-masing perolehan 4 siswa. Sebanyak 3 siswa 

dengan 100 poin.  

 

Hubungan Sub Faktor Behavioral Beliefs dengan Intention (Niat) 

 

Tabel 5.10 – Hubungan Behavioral Beliefs dengan Intention (Niat) 

 
Original Sample 

(O) 

T-Statistics 

(|O/STERR|) 

Behavioral Beliefs → 

Intention (Niat) 
-0.130542 0.584267 

Sumber: Lampiran 
 

Tabel 5.10 menunjukkan gambaran hasil pengolahan data yaitu Original 

Sample dan hasil pengujian T-statistics. Original Sample (O) digunakan untuk 

melihat arah hubungan antara variabel. Nilai T-statistics untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antar variabel dan dalam path coefficient digunakan untuk 

melihat signifikansi dari koefisien parameter uji structural yang digunakan untuk 

menguji hipotesis. Hasil T-statistics yang memiliki nilai lebih besar atau sama 

dengan 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut signifikan, sedangkan jika 

kurang dari 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut tidak signifikan. 

Penjelasan lebih jauh dijelaskan pada sub bab berikutnya pada bagian pembahasan 

hipotesis. 

4. Variabel Normative Beliefs  

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sub faktor normative beliefs 

responden terhadap norma lingkungan yang dianut dan pengaruhnya dengan 

perilaku seksual (niat untuk menampilkan sebuah perilaku seksual). Termasuk 

norma tertulis maupun tidak tertulis, baik yang berlaku di lingkungan sekolah dan 

tempat tinggal siswa. Dukungan atau pengaruh yang datangnya dari berbagai 

orang yang dianggap sebagai figure contoh dalam berperilaku seksual oleh siswa, 
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seperti guru kelas dan guru agama, orangtua, teman sebaya/pacar, masyarakat, dan 

lingkungan. 

Tabel 5.11 – Gambaran Normative Beliefs Terhadap Perilaku Seksual Siswa SD 

Kelas 6 di SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan 

Dukuh Kupang Surabaya per Agustus (n = 32). 

No Sub Faktor Parameter  Jumlah % 

1.  Normative beliefs 

76 – 100% 

Normative beliefs tinggi 

 

21 65.625 

56 – 75 % 

Normative beliefs sedang 

 

11 34.375 

≤ 55% 

Normative beliefs rendah 

 

0 0 

   Total 32 100% 

 
 

 

  

  

Perolehan Total Skor Kuisioner Normative Beliefs Responden 

2.  
Total Skor  Normative Beliefs 

Responden 

Parameter  Jumlah % 

40 poin  3 9.375 

60 poin  8 25 

80 poin  9 28.125 

100 poin  12 37.5 

   Total 32 100% 

 

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa normative beliefs siswa sebagai responden 

dalam penelitian terhadap perilaku seksual tinggi, yaitu sebanyak 21 responden 

(65.625%). Sebanyak 11 siswa menunjukkan behavioral beliefs sedang terhadap 

perilaku seksual (34.375%). Total skoring responden yang dicapai sebanyak 3 

siswa dengan perolehan 40 poin (40.625%). Sebanyak 8 siswa dengan total skor 

60 poin (25%). Sebanyak 9 siswa dengan total skor 80 poin (28.125%). Sebanyak 

12 siswa dengan total skor 100 poin.  

 

Hubungan Sub Faktor Normative Beliefs dengan Intention (Niat) 

 

Tabel 5.12 Hubungan Normative Beliefs dengan Intention (Niat) 

 
Original Sample 

(O) 

T-Statistics 

(|O/STERR|) 

Normative Beliefs → 

Intention (Niat) 
0.180413 0.918767 

Sumber: Lampiran 
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Tabel 5.12 menunjukkan gambaran hasil pengolahan data yaitu Original 

Sample dan hasil pengujian T-statistics. Original Sample (O) digunakan untuk 

melihat arah hubungan antara variabel. Nilai T-statistics untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antar variabel dan dalam path coefficient digunakan untuk 

melihat signifikansi dari koefisien parameter uji structural yang digunakan untuk 

menguji hipotesis. Hasil T-statistics yang memiliki nilai lebih besar atau sama 

dengan 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut signifikan, sedangkan jika 

kurang dari 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut tidak signifikan. 

Penjelasan lebih jauh dijelaskan pada sub bab berikutnya pada bagian pembahasan 

hipotesis. 

5. Variabel Control Beliefs 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sub faktor control beliefs responden 

persepsinya terhadap mudah atau sulitnya sebuah perilaku dapat dilaksanakan, 

dalam pembahasan ini adalah mengenai mudah atau sulitnya perilaku seksual 

dapat dilaksanakan (niat untuk menampilkan suatu perilaku seksual). Hal-hal yang 

berkaitan dengan control beliefs adalah keyakinan anak sekolah dasar untuk 

mencoba-coba perilaku seksual dan kemampuan siswa sebagai responden dalam 

mengontrol persaan atau persepsi terhadap suatu perilaku seksual.   

Tabel 5.13 – Gambaran Control Beliefs Terhadap Perilaku Seksual Siswa SD 

Kelas 6 di SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan 

Dukuh Kupang Surabaya per Agustus (n = 32). 

No Sub Faktor Parameter  Jumlah % 

1.  Control  beliefs 

76 – 100% 

Control beliefs tinggi 
 4 12.5 

56 – 75 % 

Control  beliefs sedang 
 10 31.25 

≤ 55% 

Control beliefs rendah 
 18 56.25 

   Total 32 100% 
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Perolehan Total Skor Kuisioner Control Beliefs Responden 

2.  
Total Skor Control Beliefs 

Responden 

Parameter  Jumlah % 

0 poin  10 31.25 

20 poin   8 25 

40 poin  7 21.875 

60 poin  3 9.375 

80 poin  3 9.375 

100 poin  1 3.125 

   Total 32 100% 

 

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa control beliefs responden dalam penelitian 

terhadap perilaku seksual tinggi, yaitu sebanyak 4 responden (12.5%). Sebanyak 

10 siswa menunjukkan control beliefs sedang terhadap perilaku seksual (31.25%). 

Sebanyak 18 siswa menunjukkan control beliefs rendah terhadap perilaku seksual 

(56.25%). Total skoring responden yang dicapai dengan perolehan 0 poin 

sebanyak 10 siswa (31.25%). Total skoring responden yang dicapai dengan 

perolehan 20 poin sebanyak 8 siswa (25%). Total skoring responden yang dicapai 

dengan perolehan 40 poin sebanyak 7 siswa (21.875%). Skor 60 poin dan 80 poin 

dengan masing-masing perolehan 3 siswa (9.375%). Total skoring responden yang 

dicapai dengan perolehan 100 poin sebanyak 1 siswa (3.125%).  

 

Hubungan Sub Faktor Control Beliefs dengan Intention (Niat) 

 

Tabel 5.14 – Hubungan Control Beliefs dengan Intention (Niat) 

 
Original Sample 

(O) 

T-Statistics 

(|O/STERR|) 

Control Beliefs → 

Intention (Niat) 
0.494271 2.199675 

Sumber: Lampiran 

 

Tabel 5.14 menunjukkan gambaran hasil pengolahan data yaitu Original 

Sample dan hasil pengujian T-statistics. Original Sample (O) digunakan untuk 

melihat arah hubungan antara variabel. Nilai T-statistics untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antar variabel dan dalam path coefficient digunakan untuk 
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melihat signifikansi dari koefisien parameter uji structural yang digunakan untuk 

menguji hipotesis. Hasil T-statistics yang memiliki nilai lebih besar atau sama 

dengan 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut signifikan, sedangkan jika 

kurang dari 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut tidak signifikan. 

Penjelasan lebih jauh dijelaskan pada sub bab berikutnya pada bagian pembahasan 

hipotesis. 

6. Variabel Intention (Niat) 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai faktor intention (niat) dalam 

melakukan sebuah perilaku seksual. Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang 

mengindikasi kearah suatu perilaku seksual. Termasuk didalamnya adalah indikasi 

seberapa kuat keyakinan (niat) seorang anak sekolah dasar untuk mencoba, 

melakukan, dan merealisasikan perbuatan seksualnya. Hal-hal yang berkaitan 

dengan keyakinan dan keinginan seorang anak sekolah dasar dalam melakukan 

perilaku seksual.   

Tabel 5.15 – Gambaran Intention (Niat) Terhadap Perilaku Seksual Siswa SD 

Kelas 6 di SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan 

Dukuh Kupang Surabaya per Agustus (n = 32). 

No Sub Faktor Parameter  Jumlah % 

1.  Intention 

76 – 100% 

Control beliefs tinggi 
 8 25 

56 – 75 % 

Control  beliefs sedang 
 14 43.75 

≤ 55% 

Control beliefs rendah 
 8 25 

   Total 32 100% 

 

 
 

  

  

Perolehan Total Skor Kuisioner Intention Responden 

2.  
Total skoring Intention 

Responden 

Parameter  Jumlah % 

0 poin  2 6.25 

20 poin   8 25 

40 poin  9 28.125 

60 poin  5 15.625 

80 poin  4 12.5 

100 poin  4 12.5 
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   Total 32 100% 

 

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa intention siswa sebagai responden dalam 

penelitian terhadap perilaku seksual tinggi, yaitu sebanyak 8 responden (25%). 

Sebanyak 14 siswa menunjukkan intention sedang terhadap perilaku seksual 

(43.75%). Sebanyak 8 siswa menunjukkan intention rendah (25%). Total skoring 

responden yang dicapai dengan perolehan 0 poin sebanyak 2 siswa (6.25%). Total 

skoring responden yang dicapai dengan perolehan 20 poin sebanyak 8 siswa 

(25%). Total skoring responden yang dicapai dengan perolehan 40 poin sebanyak 

9 siswa (28.125%). Total skoring responden yang dicapai dengan perolehan 60 

poin sebanyak 5 siswa (15.625%). Skor poin 80 dan 100 dengan masing-masing 

perolehan 4 siswa (12.25%).  

7. Variabel Perilaku Seksual 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai perilaku seksual. Tindakan yang 

berhubungan dengan cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan dan 

keinginan perilaku seksual. Berawal dari mulai masuknya siswa sekolah dasar 

pada tahap pra-pubertas atau pra-remaja seperti berkencan/berpacaran, saling 

bergandengan tangan, berpelukan, berciuman, dan sampai pada tahapan yang 

dianggap sebagai suatu pelanggaran norma dalam ukuran siswa sekolah dasar. 

Hal-hal berkaitan dengan interaksi lingkungan sosial, pengalaman, dan tindakan 

yang mengarah pada perilaku seksual siswa sekolah dasar sebagai responden 

dalam penelitian  

Tabel 5.16 – Gambaran Perilaku Seksual Terhadap Perilaku Seksual Siswa SD 

Kelas 6 di SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan 

Dukuh Kupang Surabaya per Agustus (n = 32). 

No 
Sub 

Faktor 
Parameter  Jumlah % 

1.  Perilaku 0 poin  19 59.375 
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seksual (Tidak melakukan pelanggaran 

norma) 

4 – 16 poin  

(Terjadi pelanggaran norma 

ringan) 

 13 40.625 

17 – 24 poin 

(Terjadi pelanggaran norma  

sedang) 

 0 0 

>24 poin 

(Terjadi pelanggaran norma berat) 
 0 0 

   Total 32 100% 

Perolehan Total Skor Kuisioner Perilaku Seksual Responden 

2.  
Total skoring Perilaku 

Seksual 

Parameter  Jumlah % 

0 poin  19 59.375 

4 poin  1 3.125 

8 poin  3 9.375 

9 poin  2 6.25 

10 poin  1 3.125 

11 poin  2 6.25 

12 poin  2 6.25 

15 poin  1 3.125 

16 poin  1 3.125 
   Total 32 100% 

 
Tabel 5.16 menunjukkan bahwa pada perilaku seksual siswa sebagai 

responden dalam penelitian terjadi pelanggaran norma ringan sebanyak 13 siswa 

(40.625%). Sebanyak 19 orang siswa tidak melakukan bentuk pelanggaran norma 

(59.375%).  Total skoring dengan nilai poin 0 sebanyak 19 siswa (59.375%). 

Total skoring dengan nilai 4 poin sebanyak 1 siswa (31.25%). Total skoring 

dengan nilai poin 8 sebanyak 3 siswa (9.375%). Total skoring dengan nilai poin 9 

sebanyak 2 siswa (6.25%). Total skoring dengan nilai poin 10 sebanyak 1 siswa 

(31.25%). Skor 11 dan 12 dengan masing-masing perolehan 2 siswa (6.25%). 

Skor 15 dan 16 dengan masing-masing perolehan 1 siswa (3.125%).  

 

Hubungan Faktor Intention (Niat) dengan Perilaku Seksual 

 

Tabel 5.17 – Hubungan Faktor Intention (Niat) dengan Perilaku Seksual 

 
Oeriginal 

Sample (O) 

T-Statistics 

(|O/STERR|) 

Intention (Niat) → Perilaku Seksual 0.724952 10.534093 
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Sumber: Lampiran 
 

Tabel 5.17 menunjukkan gambaran hasil pengolahan data yaitu Original 

Sample dan hasil pengujian T-statistics. Original Sample (O) digunakan untuk 

melihat arah hubungan antara variabel. Nilai T-statistics untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antar variabel dan dalam path coefficient digunakan untuk 

melihat signifikansi dari koefisien parameter uji structural yang digunakan untuk 

menguji hipotesis. Hasil T-statistics yang memiliki nilai lebih besar atau sama 

dengan 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut signifikan, sedangkan jika 

kurang dari 1.96 dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut tidak signifikan. 

Penjelasan lebih jauh dijelaskan pada sub bab berikutnya pada bagian pembahasan 

hipotesis. 

 

5.2 Analisis Model dan Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan alat analisis Partial Least 

Square (PLS). Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa uji 

PLS adalah metode analisis yang tidak didasarkan banyak asumsi. Data tidak 

harus berdistribusi normal, dengan skala nominal, ordinal, interval sampai ratio. 

PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau 

tidaknya hubungan antar variabel. Dalam pengolahan Partial Least Square (PLS) 

dilakukan dalam dua tahap: 

1. Tahap pertama adalah melakukan pengujian outer model.  Dalam tahap pada 

hakekatnya adalah menguji validitas konvergen, validitas konstrak, validitas 

deskriminan dan reliabilitas konstrak dari masing-masing variabel penelitian.  
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2. Tahap kedua adalah melakukan pengujuan iner model. Dalam tahap ini 

bertujuan mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan uji t (Ghozali, 2006). 

5.2. 1 Evaluasi Outer Model 

Pada bagian ini akan menjelasakan setiap indikator dalam penelitian yang 

dilihat dari nilai pengujian validitas konvergen, nilai pengujian validitas konstrak, 

pengujian validitas deskriminan, dan pengujian nilai reliabilitas konstrak. 

Kriteria indikator dari variabel dikatan valid dan reliable secara validitas 

konvergen apabila mempunyai nilai faktor loading atau outer loading memiliki 

nilai ≥ 0.5. Kriteria indikator validitas konstrak diukur dengan menggunakan AVE 

atau cross loading. Nilai AVE berdasarkan standar yang ada harus bernilai lebih 

dari 0,5.  Penilaian validitas deskriminan kriteria untuk cross loading dikatakan 

masing – masing konstrak mengukur hal yang berbeda apabila skor pada indikator 

cukup tinggi dibandingkan variabel lainnya (Ghozali, 2006). Reliabilitas konstrak 

diukur dengan menggunakan Composite Reliability. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS FAKTOR PERILAKU... SAFIRAH SARAYATI



117 
 

117 

 

Gambar 5.1 Gambar Uji Outter Model Di SDN Dukuh Kupang II – 489 Kacamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya 
 

Dari gambar model yang dilihat bahwa model untuk SDN Dukuh Kupang II – 489 Surabaya memiliki nilai outer loading lebih dari 

0.5 sehingga seluruh variabel valid. 
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1. Tahap Pengujian Validitas Konvergen 

Tabel 5.18 – Analisis Uji Validitas Konvergen Pada Responden di SDN Dukuh 

Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya 

 

Behavioral 

Beliefs 

Control 

Beliefs 

Faktor 

Informasi 

Faktor 

Personal 

Faktor 

Sosial 
Intention 

Normative 

Beliefs 

Perilaku 

Seksual 

Agama 
    

0.185056    

BB1 0.679087 
   

    

BB2 0.774106 
   

    

BB3 0.638299 
   

    

BB4 0.796290 
   

    

BB5 0.848479 
   

    

CB1 
 

0.505228 
  

    

CB2 
 

0.626018 
  

    

CB3 
 

0.563368 
  

    

CB4 
 

0.648794 
  

    

CB5 
 

0.742557 
  

    

IT1 
    

 0.726102   

IT2 
    

 0.537228   

IT3 
    

 0.637404   

IT4 
    

 0.384354   

IT5 
    

 0.626628   

Informasi 
    

0.318075    

Kelamin 
    

0.503779    

NB1 
    

  0.667248  

NB2 
    

  -0.641370  

NB3 
    

  0.704422  

NB4 
    

  -0.274473  

NB5 
    

  0.644271  

P1 
  

0.775868 
 

    

P2 
  

-0.007530 
 

    

P3 
  

0.690726 
 

    

P4 
  

0.102770 
 

    

P5 
  

0.725697 
 

    

PS1 
    

   0.568882 

PS2 
    

   0.878796 

PS3 
    

   0.804151 

PS4 
    

   0.841500 

PS5 
    

   0.916666 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS FAKTOR PERILAKU... SAFIRAH SARAYATI



119 

 

 

 

PS6 
    

   0.917274 

PS7 
    

   0.884499 

PS8 
    

   0.875367 

Pendidikan 

Ayah     

-

0.735952 
   

Pendidikan 

Ibu     

-

0.743958 
   

S1 
   

0.918587     

S2 
   

0.508846     

S3 
   

0.868922     

S4 
   

0.885513     

S5 
   

0.707163     

Usia 
    

0.516108    

Sumber: Lampiran 

 

Berdasarkan Tabel 5.18 dapat diketahui bahwa faktor loading untuk 

variabel faktor personal (sikap), variabel faktor sosial (usia, jenis kelamin, agama, 

pendidikan), variabel faktor informasi (pengetahuan), variabel behavioral beliefs, 

variabel normative beliefs, variabel control beliefs, variabel intention, dan variabel 

perilaku seksual lebih besar dari 0,5. Seluruh indikator dapat dikatakan termasuk 

dari konstrak dari masing–masing variabel faktor personal (sikap), variabel faktor 

sosial (usia, jenis kelamin, agama, pendidikan), variabel faktor informasi 

(pengetahuan), variabel behavioral beliefs, variabel normative beliefs, variabel 

control beliefs, variabel intention, dan variabel perilaku seksual sudah memenuhi 

validitas konvergen. 

2. Tahap Pengujian Validitas Konstrak 

Pengujian validitas konstrak diuji dengan menggunakan nilai AVE. Nilai 

AVE antar variabel harus lebih besar dari 0,5.  
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Tabel 5.19 – Analisis Uji Validitas Konstrak dengan AVE Data Pada SDN Dukuh 

Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 

 

Hasil perhitungan validitas konstrak dengan menggunakan nilai AVE dari 

variabel faktor personal, variabel behavioral beliefs, dan variabel perilaku seksual 

diperoleh nilai lebih besar dari 0.5 sehingga validitas konstrak memiliki nilai 

kontraks yang baik. 

3. Tahap Pengujian Validitas Deskriminan 

Validitas deskriminan memastikan bahwa antar variabel tidak saling 

berkorelasi dan mengukur konstrak yang berbeda. Untuk mengukur validitas 

deskriminan dilakukan perhitungan dengan menggunakan nilai cross loading. 

Perhitungan hasil dari cross loading adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.20 – Analisis Uji Validitas Konstrak dengan Cross Loading Data di SDN 

Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang 

Surabaya 

 

Behavioral 

Beliefs 

Control 

Beliefs 

Faktor 

Informasi 

Faktor 

Personal 

Faktor 

Sosial 
Intention 

Normative 

Beliefs 

Perilaku 

Seksual 

Agama 0.116591 0.161763 -0.170928 -0.195541 0.185056 -0.023151 0.095483 0.200466 

BB1 0.679087 0.562328 -0.381818 -0.384699 0.242400 0.417538 -0.170958 0.327319 

BB2 0.774106 0.320261 -0.281214 -0.462582 0.519844 0.023709 0.188864 0.029846 

BB3 0.638299 0.588462 -0.255564 -0.381476 0.267800 0.365191 -0.028054 0.189026 

BB4 0.796290 0.507494 -0.420301 -0.527873 0.438407 0.021754 0.228641 -0.024715 

BB5 0.848479 0.441766 -0.346160 -0.560717 0.429619 0.114907 0.011697 0.092047 

 
AVE 

Behavioral Beliefs 0.564364 

Control Beliefs 0.387372 

Faktor Informasi 0.323265 

Faktor Personal 0.628393 

Faktor Sosial 0.291780 

Intention 0.352502 

Normative Beliefs 0.368641 

Perilaku Seksual 0.710121 
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CB1 0.320959 0.505228 -0.315084 -0.592737 0.202077 0.265039 0.111045 0.070392 

CB2 0.157357 0.626018 -0.463984 -0.346734 -0.117504 0.293065 -0.113692 0.423806 

CB3 0.373551 0.563368 -0.283433 -0.326494 0.268914 0.125142 0.030414 0.138808 

CB4 0.492283 0.648794 -0.247842 -0.371072 0.452782 0.331235 -0.087053 0.293176 

CB5 0.577806 0.742557 -0.382467 -0.377730 0.252762 0.420609 -0.254961 0.419917 

IT1 0.219986 0.410560 -0.371231 -0.446788 0.156430 0.726102 0.180895 0.607901 

IT2 0.241637 0.340858 -0.386167 -0.327043 0.094103 0.537228 -0.106710 0.358903 

IT3 0.003652 0.271977 -0.214341 -0.215629 0.039635 0.637404 -0.130081 0.451840 

IT4 0.056519 0.204766 -0.265070 -0.304192 -0.072496 0.384354 -0.060622 0.294438 

IT5 0.154928 0.175484 -0.296791 -0.165893 0.016882 0.626628 -0.085789 0.556742 

Informasi 0.081462 0.069445 -0.118231 0.060503 0.318075 -0.197575 -0.007064 -0.143360 

Kelamin 0.203941 0.438696 -0.136389 -0.278115 0.503779 0.169045 -0.121480 0.043476 

NB1 0.038943 -0.086166 0.092698 -0.242086 0.015855 -0.107769 0.667248 -0.109645 

NB2 -0.064078 0.063602 -0.121126 0.177985 0.003429 0.066768 -0.641370 -0.028201 

NB3 -0.136855 -0.114031 0.058876 -0.110343 -0.102509 -0.053502 0.704422 -0.137078 

NB4 -0.384136 -0.231405 0.303208 0.448224 -0.473036 -0.182965 -0.274473 -0.002547 

NB5 -0.005484 -0.145353 0.193080 -0.072893 -0.241330 0.060289 0.644271 -0.090448 

P1 -0.326756 -0.496694 0.775868 0.552328 -0.121973 -0.439736 0.103815 -0.426772 

P2 0.051584 0.125096 -0.007530 0.072517 0.243643 -0.087444 -0.021085 -0.141584 

P3 -0.344685 -0.309853 0.690726 0.437151 -0.212774 -0.429407 0.046802 -0.327253 

P4 -0.122888 0.014605 0.102770 -0.016815 -0.084913 -0.125015 0.279396 -0.350732 

P5 -0.288026 -0.349025 0.725697 0.482374 -0.148163 -0.251504 0.047978 -0.229947 

PS1 0.297528 0.366579 -0.280551 -0.313016 0.033524 0.547004 -0.154690 0.568882 

PS2 0.214334 0.509405 -0.576901 -0.514932 0.074292 0.718532 -0.027292 0.878796 

PS3 0.106036 0.379137 -0.607863 -0.447258 -0.093737 0.665003 0.124694 0.804151 

PS4 0.036069 0.157880 -0.229778 -0.235931 -0.180374 0.603842 -0.158822 0.841500 

PS5 0.231664 0.504423 -0.417892 -0.403486 0.030601 0.740940 -0.166616 0.916666 

PS6 0.073109 0.268650 -0.331803 -0.279314 -0.122159 0.693649 -0.154200 0.917274 

PS7 0.139940 0.462576 -0.519182 -0.327316 -0.082525 0.653788 -0.115395 0.884499 

PS8 -0.050432 0.251438 -0.178817 -0.249556 -0.102739 0.656030 -0.065016 0.875367 

Pendidikan 

Ayah 
-0.231185 -0.040424 0.159355 0.162219 -0.735952 0.157558 0.118716 0.182866 

Pendidikan 

Ibu 
-0.446090 -0.128921 0.149664 0.272383 -0.743958 -0.055391 -0.026738 0.127067 

S1 -0.638653 -0.551248 0.465243 0.918587 -0.335942 -0.323703 -0.363049 -0.230094 

S2 -0.177906 -0.320793 0.586122 0.508846 -0.038658 -0.307786 -0.220233 -0.458645 
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S3 -0.589816 -0.635210 0.482987 0.868922 -0.298056 -0.419479 -0.363049 -0.230094 

S4 -0.454979 -0.526340 0.557923 0.885513 -0.290457 -0.356032 -0.244790 -0.373813 

S5 -0.471057 -0.563569 0.648445 0.707163 -0.249519 -0.598905 0.052227 -0.523910 

Usia 0.349155 0.140567 -0.098143 -0.035212 0.516108 0.167739 0.049637 -0.013087 

Sumber: Lampiran 
 

Hasil perhitungan nilai cross loading antar satu kategori variabel yang 

menunjukkan nilai lebih dari 0.5 dibandingkan dengan variabel yang lain, dengan 

demikian hasil uji validitas konstrak model di SDN Dukuh Kupang II – 489 

Kecamatan Dukuh Kupang Kelurahan Dukuh Pakis dikatakan baik. 

4. Tahap Pengujian Reliabilitas Konstrak 

Reliabilitas konstrak bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing 

konstrak variabel cukup memiliki reliabilitas yang baik. Reliabilitas konstrak 

diukur dengan menggunakan nilai composite reliability.  Hasil dari uji composite 

reliability pada penelitian sebagai berikut: 

Tabel 5.21 – Analisis Uji Composite Reliability Di SDN Dukuh Kupang II – 489 

Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya 

 
Composite Reliability 

Behavioral Beliefs 0.865026 

Control Beliefs 0.756629 

Faktor Informasi 0.607302 

Faktor Personal 0.890592 

Faktor Sosial 0.000437 

Intention 0.723659 

Normative Beliefs 0.277127 

Perilaku Seksual 0.950697 

Sumber: Lampiran 

 

Tabel 5.21 menunjukkan pada variabel behavioral beliefs, variabel control 

beliefs, variabel faktor informasi, variabel intention, dan variabel perilaku seksual 
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memiliki nilai composite reliability lebih dari 0.6, sehingga dapat disimpulkan 

jika model memiliki nilai reliabilitas yang baik. 

5. Koefisien Determinasi Model PLS 

Pengujian terhadap model struktural dengan melihat nilai R-Square (R
2
) 

yang merupakan uji goodness-fit model. Nilai R-square (R
2
) menjelaskan 

seberapa besar variabel eksogen (independen/bebas) pada model mampu 

menerangkan variabel endogen (dependen/terikat). Semakin tinggi nilai dari R-

square (R
2
) artinya semakin baik model prediksi dari model penelitian yang 

diajukan. Koefisien determinasi juga menunjukkan goodness-fit model yang ukur 

dengan nilai Q. berikut adalah hasil selengkapnya untuk nilai dari koefisien 

determinasi. 

Tabel 5.22 – Koefisien Determinasi Di SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan 

Dukuh Kupang Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya 

  R-Square 

Behavioral Beliefs 0.494865 

Control Beliefs 0.484956 

Intention 0.242784 

Normative Beliefs 0.290746 

Perilaku Seksual 0.621275 

Sumber: Lampiran 

 

Nilai R-square behavioral beliefs sebesar 0.4948, artinya besarnya 

pengaruh variabilitas behavioral beliefs dapat dijelaskan oleh variabel faktor 

informasi, variabel faktor personal, dan variabel faktor sosial sebesar 49.48%. 

Nilai R-square untuk control beliefs sebesar 0.4849, artinya besarnya pengaruh 

variabilitas control beliefs dapat dijelaskan oleh variabel faktor informasi, variabel 

vaktor personal, dan variabel faktor sosial sebesar 48.49%.  
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Nilai R-square intention sebesar 0.2427, artinya besarnya pengaruh 

variabilitas intention dapat dijelaskan oleh variabel faktor informasi, variabel 

faktor personal, dan variabel faktor sosial sebesar 24.27%. Nilai R-square 

normative beliefs sebesar 0.29, artinya variabilitas normative beliefs dapat 

dijelaskan oleh variabel faktor informasi, variabel faktor personal, dan variabel 

faktor sosial sebesar 29%. Nilai R-square perilaku seksual sebesar 0.6212, artinya 

besarnya pengaruh variabilitas perilaku seksual dapat dijelaskan oleh variabel 

faktor informasi, variabel faktor personal, dan variabel faktor sosial sebesar 

62.12%. 

Nilai dari besarnya goodness of fit pada model penelitian di SDN Dukuh 

Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Kupang Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya 

adalah: 

R
2
 = 1 – (1 – 0.494) x (1 – 0.484) x (1 – 0.242) x (1 – 0.290) x (1 – 0.621)  

= 1 – (0.506 x 0.516 x 0.758 x 0.71 x 0.379) 

= 1 – 0.05325 

= 0.94675 

Hasil dari perhitungan R
2 

menunjukkan nilai 0.94675, artinya besar 

keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model structural dan 

memiliki nilai relevan yang baik karena nilai yang hampir mendekati satu. 
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5.2. 2 Evaluasi Structural Model 

Gambar 5.2 Uji Structural Model Di SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya 
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Pada tahapan ini structural model bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antar variabel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji-t 

(t-statistics). Nilai t-statistics dalam path coefficient digunakan untuk melihat 

signifikansi dari koefisien parameter jalur structural yang digunakan untuk 

menguji hipotesis. Jika t-statistics memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 

1.96 maka dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut adalah signifikan, 

sedangkan jika kurang dari 1.96 maka dapat dikatakan pengaruh variabel tersebut 

tidak signifikan.  

Tabel 5.23 – Nilai Estimasi Koefisien (Path Coefficients: Mean, STDEV, T-

Values) Antar Variabel Data Di SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh 

Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya 

 

 
T-Statistics 

(|O/STERR|) 

Behavioral Beliefs → 

Intention 
0.584267 

Control Beliefs → 

Intention 
2.199675 

Faktor Informasi → 

Behavioral Beliefs 
0.287198 

Faktor Informasi → 

Control Beliefs 
0.910281 

Faktor Informasi → 

Normative Beliefs 
1.492356 

Faktor Personal → 

Behavioral Beliefs 
3.429966 

Faktor Personal → 

Control Beliefs 
2.403763 

Faktor Personal → 

Normative Beliefs 
1.702568 

Faktor Sosial → 

Behavioral Beliefs 
0.116023 

Faktor Sosial → 

Control Beliefs 
2.247881 

Faktor Sosial → 

Normative Beliefs 
1.117187 

Intention → Perilaku 

Seksual 
10.534093 

Normative Beliefs → 

Intention 
0.918767 

Sumber : Lampiran 

 
Original Sample 

(O) 

Behavioral Beliefs 

→ Intention 
-0.130542 

Control Beliefs → 

Intention 
0.494271 

Faktor Informasi → 

Behavioral Beliefs 
-0.049577 

Faktor Informasi → 

Control Beliefs 
-0.170943 

Faktor Informasi → 

Normative Beliefs 
0.412944 

Faktor Personal →  

Behavioral Beliefs 
-0.601573 

Faktor Personal →  

Control Beliefs 
-0.483094 

Faktor Personal →  

Normative Beliefs 
-0.406145 

Faktor Sosial →  

Behavioral Beliefs 
0.017368 

Faktor Sosial →  

Control Beliefs 
0.303439 

Faktor Sosial →  

Normative Beliefs 
-0.205820 

Intention → 

Perilaku Seksual 
0.724952 

Normative Beliefs 

→ Intention 
0.180413 
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Berdasarkan tabel 5.24 dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

H1 : Pengaruh antara background factors : kategori faktor personal 

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

kategori informasi (pengetahuan) dengan behavioral beliefs 

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui nilai path coefficient faktor 

personal (sikap) terhadap behavioral beliefs sebesar -0,601 dengan t-statistic 

sebesar 3,429 yang nilainya lebih dari 1,96. Hal ini menunjukkan faktor personal 

(sikap) memiliki koefisien nilai negatif dan pengaruh signifikan terhadap 

behavioral beliefs, artinya jika faktor personal (sikap) diturunkan maka akan 

mempengaruhi peningkatan behavioral beliefs atau sebaliknya.  

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui path coeffisien faktor sosial (usia, 

jenis kelamin, agama, dan pendidikan) terhadap behavioral beliefs sebesar 0,017 

dengan t-statistik 0,116 yang nilainya kurang dari 1,96. Hal ini menunjukkan 

faktor sosial (usia, jenis kelamin, agama, dan pendidikan) mempunyai koefisien 

nilai posistif dan pengaruh tidak signifikan terhadap behavioral beliefs, artinya 

jika faktor sosial (usia, jenis kelamin, agama, dan pendidikan) ditingkatkan maka 

belum tentu mempengaruhi peningkatan behavioral beliefs atau sebaliknya.  

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui bahawa path coefficient faktor 

informasi (pengetahuan) terhadap behavioral beliefs sebesar -0,049 dengan t-

statistic 0,287 yang nilainya kurang dari 1,96. Hal ini menunjukkan faktor 

informasi (pengetahuan) memiliki koefisien nilai negatif dan pengaruh tidak 

signifikan terhadap behavioral beliefs, artinya jika faktor informasi (pengetahuan) 

diturunkan maka belum tentu mempengaruhi peningkatan behavioral beliefs atau 

sebaliknya. 
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H2 : Pengaruh antara background factors : kategori faktor personal 

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

kategori informasi (pengetahuan) dengan normative beliefs 

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui path koefisien faktor personal 

(sikap) terhadap normative beliefs sebesar -0,406 dengan t-statistic  sebesar 1,702 

yang nilainya kurang dari 1,96. Hal ini menunjukkan faktor personal (sikap) 

memiliki koefisien nilai negatif dan pengaruh tidak signifikan terhadap normative 

beliefs, artinya jika faktor personal (sikap) diturunkan maka belum tentu 

mempengaruhi peningkatan normative beliefs atau sebaliknya.  

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui  path coeffisien faktor sosial (usia, 

jenis kelamin, pendidikan) terhadap normative beliefs sebesar -0,205 dengan t-

statistik 1.117 yang nilainya kurang dari 1.96. Hal ini menunjukkan faktor sosial 

(usia, jenis kelamin, pendidikan) memiliki koefisien nilai negatif dan pengaruh 

tidak signifikan terhadap normative beliefs, artinya jika faktor sosial (usia, jenis 

kelamin, pendidikan) diturunkan maka belum tentu mempengaruhi peningkatan 

normative beliefs atau sebaliknya.  

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui path coefficient faktor informasi 

(pengetahuan) terhadap normative beliefs sebesar 0.412 dengan t-statistic 1.492 

yang nilainya kurang dari 1.96. Hal ini menunjukkan bahwa faktor informasi 

(pengetahuan) memiliki koefisien nilai positif dan pengaruh tidak signifikan 

terhadap normative beliefs, artinya jika faktor informasi (pengetahuan) 

ditingkatkan maka belum tentu mempengaruhi peningkatan normative beliefs.  
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H3 : Pengaruh antara background factors : kategori faktor personal 

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

kategori informasi (pengetahuan) dengan control beliefs 

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui path coefficient faktor personal 

(sikap) terhadap control beliefs sebesar -0,483 dengan t-statistic sebesar 2.403 

yang nilainya lebih dari 1,96. Hal ini menunjukkan faktor personal (sikap) 

memiliki koefisien nilai negatif dan pengaruh signifikan terhadap control beliefs, 

artinya jika faktor personal (sikap) diturunkan maka akan mempengaruhi 

peningkatan control beliefs atau sebaliknya.  

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui path coeffisien faktor sosial (usia, 

jenis kelamin, agama, dan pendidikan) terhadap control beliefs sebesar 0,303 

dengan t-statistik 2.247 yang nilainya lebih dari 1.96. Hal ini menunjukkan faktor 

sosial (usia, jenis kelamin, agama, dan pendidikan) memiliki koefisien nilai positif 

dan pengaruh signifikan terhadap control beliefs, artinya jika faktor sosial (usia, 

jenis kelamin, agama, dan pendidikan) ditingkatkan maka akan mempengaruhi 

peningkatan control beliefs.  

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui path coefficient faktor informasi 

(pengetahuan) terhadap control beliefs sebesar -0.170 dengan t-statistics 0.910 

yang nilainya kurang dari 1.96. Hal ini menunjukkan faktor informasi memiliki 

koefisien nilai negatif dan pengaruh tidak signifikan terhadap control beliefs, 

artinya jika faktor informasi (pengetahuan) diturunkan maka belum tentu akan 

mempengaruhi peningkatan control beliefs atau sebaliknya. 
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H4 : Pengaruh antara behavioral beliefs dengan intention (niat) 

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui path coefficient behavioral beliefs 

terhadap intention (niat) sebesar -0.130 dengan t-statistic 0,584 yang nilainya 

kurang dari 1,96. Hal ini menunjukkan behavioral beliefs memiliki koefisien nilai 

negatif dan pengaruh tidak signifikan terhadap intention, artinya jika behavioral 

beliefs diturunkan maka belum tentu mempengaruhi peningkatan intention (niat) 

atau sebaliknya. 

H5 : Pengaruh antara normative beliefs dengan intention (niat) 

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui path coefficient normative beliefs 

terhadap intention (IT) sebesar 0,180 dengan t-statistic 0.918 yang nilainya 

kurang dari 1.96. Hal ini menunjukkan normative beliefs memiliki nilai positif dan 

pengaruh tidak signifikan terhadap intention (niat), artinya jika normative beliefs 

ditingkatkan maka belum tentu mempengaruhi peningkatan intention (niat).  

H6 : Pengaruh antara control beliefs dengan intention (niat) 

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui bahwa path coefficient control 

beliefs terhadap intention sebesar 0.494 dengan t-statistics 2.199 yang nilainya 

lebih dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa control beliefs memiliki koefisien 

nilai positif dan pengaruh signifikan terhadap intention, artinya jika control beliefs 

ditingkatkan maka akan mempengaruhi peningkatan intention (niat). 

H7 : Pengaruh antara intention dengan perilaku seksual anak SD di 

SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh 

Kupang Surabaya. 

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diketahui bahwa path coefficient intention  

terhadap perilaku seksual sebesar 0.724 dengan t-statistic 10.534 yang nilainya 
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lebih dari 1.96. Hal ini menunjukkan intention memiliki koefisien nilai positif dan 

pengaruh signifikan terhadap perilaku seksual anak SD, artinya jika intention 

ditingkatkan maka akan mempengaruhi peningkatan perilaku seksual.  

 

5.3 Pembahasan  

Pada bagian ini akan dibahas mengenai keseluruhan pembuktian hipotesis 

penelitian. 

5.3. 1 Pengaruh antara background factors : kategori faktor personal 

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

pendidikan), kategori informasi (pengetahuan) dengan behavioral 

beliefs 

Sesuai dengan pengertian dan konsep dari teori Planned of Behavior 

(TPB) milik Ajzen, ketika faktor personal (sikap) seseorang semakin baik maka 

pengaruh keyakinan individu terhadap behavioral beliefs dan normative beliefs 

juga akan semakin baik, termasuk pengaruh terhadap kontrol diri individu (control 

beliefs) yang baik. Keseluruhan gabungan sub penting ini akan meruncing dan 

menghasilkan sebuah intention (niat) yang sifat maupun bentuknya baik sehingga 

individu juga akan menampilkan perilaku yang baik di lingkungannya. 

Hasil penelitian, faktor personal (sikap) memiliki koefisien nilai negatif 

dan pengaruh signifikan terhadap behavioral beliefs, artinya semakin rendah 

faktor personal (sikap) yang ditampilkan responden terhadap kecenderungan 

melakukan perilaku seksual, maka behavioral beliefs akan semakin tinggi. Hasil 

ini dapat diartikan ketika responden menunjukkan faktor personal (sikap) yang 
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negatif (rendah atau tidak berpihak) untuk melakukan perilaku seksual, dengan 

cara tidak menyetujui aktifitas perilaku seksual seperti berpelukan atau 

berpegangan tangan dengan lawan jenis dan tidak melakukan aktifitas pacaran 

seperti orang dewasa pada umumnya, maka disinilah nilai atau keyakinan 

behavioral beliefs responden sebagai individu kecenderungan untuk melakukan 

perilaku seksual sifatnya tinggi atau sebaliknya ketika responden menunjukkan 

faktor personal (sikap) yang positif (tinggi atau berpihak) terhadap kecenderungan 

untuk melakukan perilaku seksual dengan menyetujui hal-hal dan aktifitas 

perilaku seksual yang dilakukan orang dewasa pada umumnya, maka disinilah 

nilai atau keyakinan behavioral beliefs responden sebagai individu untuk 

melakukan kecenderungan perilaku seksual sifatnya rendah.  

Hasil penelitian menunjukkan faktor sosial (usia, jenis kelamin, 

pendidikan) memiliki koefisien nilai positif dan pengaruh tidak signifikan, artinya 

semakin tinggi faktor sosial (usia, jenis kelamin, pendidikan) yang melekat pada 

diri responden sebagai individu, maka behavioral beliefs terhadap kecenderungan 

untuk melakukan perilaku seksual akan semakin tinggi. Hasil penelitian tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan antara faktor sosial (usia, jenis kelamin, 

pendidikan) terhadap behavioral beliefs. Hal ini dapat dijelaskan dengan pendapat  

Ajzen (2005) dalam Ramadhani (2009), faktor sosial seperti usia yang semakin 

dewasa atau menua umumnya akan lebih bertanggungjawab dan teliti 

dibandingkan usia yang masih muda, dimana adanya kemungkinan terjadi usia 

yang muda belum berpengalaman. Usia berkaitan dengan tingkat kedewasaan dan 

maturitas individu. Kedewasaan secara teknis digunakan untuk menjalankan 

peran, tugas, dan kedewasaan psikologis. Ajzen (2005), menyampaikan usia yang 
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lebih muda belum berdasar pada realitas ketika memutuskan sesuatu atau akan 

melakukan sesuatu sehingga di usia muda individu cenderung akan mengikuti 

ego, suasana, dan kemauan hati.  

Faktor sosial seperti jenis kelamin dalam penelitian ini baik laki-laki 

maupun perempuan memiliki potensi yang sama kecenderungannya untuk 

melakukan perilaku seksual. Faktor sosial seperti pendidikan dapat dijelaskan 

sesuai dengan pendapat Ajzen (2006), latar belakang pendidikan seseorang akan 

mempengaruhi kemampuan pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan tingkat 

pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda dimana pada akhirnya mempengaruhi 

motivasi individu. Notoatmodjo (1992), menyebutkan dengan pendidikan individu 

mampu meningkatkan kematangan intelektual sehingga dapat membuat keputusan 

dalam bertindak. Responden penelitian adalah siswa sekolah dasar, dimana arah 

kecenderungannya dan pola pergaulannya adalah mempercayai apa yang 

dikatakan teman terlepas hal itu benar atau tidak dengan norma sosial yang 

berlaku dilingkungannya, ada kemungkinan motivasi responden sebagai individu 

untuk meniru perilaku teman dan menerima informasi teman agar dapat diterima 

dalam lingkungan pergaulannya.  

Hasil penelitian menunjukkan faktor informasi (pengetahuan) memiliki 

koefisien nilai negatif dan pengaruh tidak signifikan terhadap behavioral beliefs, 

artinya semakin rendah faktor informasi (pengetahuan) responden sebagai 

individu terhadap kecenderungan perilaku seksual, maka behavioral beliefs 

semakin tinggi. Hasil ini dapat diartikan ketika responden menunjukkan faktor 

informasi (pengetahuan) yang negatif (rendah atau tidak menerima) bentuk 

informasi yang memiliki kecenderungan terhadap perilaku seksual dengan cara 
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tidak menyetujui atau menolak informasi aktifitas dalam perilaku seksual seperti 

menganggap dan meyakini bahwa berpacaran bukan merupakan salah satu bagian 

dari pergaulan bebas atau menganggap dan meyakini bahwa berpacaran adalah 

aktifitas yang sudah bisa dilakukan untuk siswa sekolah dasar, maka disinilah 

nilai atau keyakinan behavioral beliefs responden sebagai individu untuk 

melakukan kecenderungan perilaku seksual sifatnya tinggi atau sebaliknya ketika 

responden menunjukkan faktor informasi (pengetahuan) yang positif (tinggi atau 

menerima) bentuk informasi yang memiliki kecenderungan melakukan perilaku 

seksual dengan cara menyetujui atau menerima bentuk informasi aktifitas perilaku 

seksual seperti menganggap dan menilai berpacaran adalah aktifitas yang tidak 

pantas dilakukan oleh siswa sekolah dasar atau meyakini aktivitas dalam 

berpacaran merupakan salah satu bentuk dari pergaulan bebas, maka disinilah 

nilai atau keyakinan behavioral beliefs responden sebagai individu untuk 

melakukan kecenderungan terhadap perilaku seksual sifatnya rendah. Hasil 

penelitian menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.  

Faktor informasi meliputi pengalaman, pengetahuan dan ekspose pada 

media. Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah individu 

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media masa 

maupun lingkungan (Nursalam, 2013) hal ini menjelaskan mengapa faktor 

informasi (pengetahuan) tidak signifikan pada penelitian. Variabel-variabel dalam 

background factors mempengaruhi beliefs dan pada akhirnya mempengaruhi 

intensi dan tingkah laku (Nursalam, 2013).  
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5.3. 2 Pengaruh antara background factors : kategori faktor personal 

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

pendidikan), kategori informasi (pengetahuan) dengan normative 

beliefs  

Sesuai dengan pengertian dan konsep dari teori Planned of Behavior 

(TPB) milik Ajzen, ketika faktor personal (sikap) seseorang semakin baik maka 

pengaruh keyakinan individu terhadap behavioral beliefs dan normative beliefs 

juga akan semakin baik, termasuk pengaruh terhadap kontrol diri individu (control 

beliefs) yang baik. Keseluruhan gabungan sub penting ini akan meruncing dan 

menghasilkan sebuah intention (niat) yang sifat maupun bentuknya baik sehingga 

individu juga akan menampilkan perilaku yang baik di lingkungannya.  

Hasil penelitian faktor personal (sikap) memiliki koefisien nilai negatif 

dan pengaruh tidak signifikan terhadap normative beliefs, artinya semakin rendah 

faktor personal (sikap) yang ditampilkan responden sebagai individu terhadap 

kecenderungan melakukan perilaku seksual, maka normative beliefs akan semakin 

tinggi. Hasil ini dapat diartikan, ketika responden menunjukkan faktor personal 

(sikap) yang negatif (rendah atau tidak berpihak) untuk melakukan perilaku 

seksual dengan cara menerima, meyakini, dan mematuhi aturan norma sosial 

maupun norma agama yang berlaku dan yang sesuai dengan yang diajarkan di 

lingkungan sekolah, contohnya seperti meyakini jika berdua-duan ditempat yang 

sepi itu salah dan tidak benar atau meyakini jika berpelukan dengan lawan jenis 

tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama dilingkungannya, maka disinilah 
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nilai atau keyakinan normative beliefs responden sebagai individu untuk 

melakukan perilaku seksual sifatnya tinggi.  

Pada arah yang bertolak belakang dan berbeda, ketika responden 

menunjukkan faktor personal (sikap) yang positif (tinggi atau berpihak) untuk 

melakukan perilaku seksual dengan cara tidak menerima, tidak meyakini, dan 

tidak mematuhi norma sosial maupun norma agama yang berlaku dan sesuai 

dengan yang diajarkan di lingkungan sekolah, contohnya seperti menganggap 

bahwa bergandengan tangan atau berpelukan dengan lawan jenis tidak tergolong 

sebagai perbuatan yang salah untuk ukuran mereka, maka disinilah nilai atau 

keyakinan normative beliefs responden sebagai seorang individu kecenderungan 

untuk melakukan perilaku seksual sifatnya rendah.  

Hasil penelitian menunjukkan faktor sosial (usia, jenis kelamin, agama, 

dan pendidikan) memiliki koefisien nilai negatif dan pengaruh tidak signifikan 

terhadap normative beliefs, hasil ini dapat diartikan semakin rendah faktor sosial 

(usia, jenis kelamin, agama, dan pendidikan) yang melekat pada diri responden 

sebagai individu, maka pemahaman dan respon terhadap normative beliefs untuk 

menerima, meyakini, dan mematuhi kedisiplinan norma sosial dan norma agama 

yang berlaku dan sesuai dengan yang diajarkan di lingkungan sekolah akan 

semakin tinggi. Hal ini tidak sesuai dan bertolak belakang dengan konsep teori 

Planned of Behavior (TPB) milik Ajzen, dimana ketika semakin rendah faktor 

sosial yang melekat pada diri individu (usia, jenis kelamin, agama, dan 

pendidikan), maka sejatinya pemahaman dan respon individu terhadap normative 

beliefs untuk menerima, meyakini, dan mematuhi kedisiplinan norma sosial 

maupun norma agama yang berlaku dan sesuai dengan yang diajarkan di 
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lingkungan sekolah juga akan semakin rendah, atau berlaku sebaliknya. Hasil 

penelitian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan antara faktor sosial (usia, 

jenis kelamin, pendidikan) terhadap normative beliefs. Hal ini dapat dijelaskan 

dengan pendapat Ajzen (2005) dalam Ramadhani (2009), faktor sosial seperti usia 

yang semakin dewasa atau menua umumnya akan lebih bertanggung jawab dan 

teliti dibandingkan usia yang masih muda dimana kemungkinan dapat terjadi 

karena yang muda belum berpengalaman. Usia berkaitan dengan tingkat 

kedewasaan dan maturitas individu. Kedewasaan secara teknis digunakan dalam 

menjalankan peran, tugas, dan kedewasaan psikologis. Ajzen (2005), 

menyampaikan usia yang lebih muda belum berdasar pada realitas ketika 

memutuskan sesuatu atau akan melakukan sesuatu, sehingga di usia muda 

individu cenderung akan mengikuti ego, suasana, dan kemauan hati..  

Faktor sosial seperti jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan 

memiliki potensi yang sama dalam kecenderungan untuk melakukan perilaku 

seksual. Faktor sosial seperti pendidikan dapat dijelaskan sesuai dengan pendapat 

Ajzen (2006), latar belakang pendidikan seseorang akan mempengaruhi 

kemampuan pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan tingkat pemenuhan 

kebutuhan yang berbeda-beda dimana pada akhirnya mempengaruhi motivasi 

individu.  Notoatmodjo (1992), menyebutkan dengan pendidikan individu mampu 

meningkatkan kematangan intelektual sehingga dapat membuat keputusan dalam 

bertindak. Responden penelitian adalah siswa sekolah dasar dimana arah 

kecenderungannya dan pola pergaulannya adalah mempercayai apa yang 

dikatakan teman terlepas hal itu benar atau tidak dengan norma sosial yang 

berlaku dan berlaku dilingkungannya, ada kemungkinan motivasi responden 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS FAKTOR PERILAKU... SAFIRAH SARAYATI



 

 

138 

 

sebagai individu meniru perilaku teman dan menerima informasi teman agar dapat 

diterima dalam lingkungan pergaulannya.  

Hasil penelitian menunjukkan faktor informasi (pengetahuan) memiliki 

koefisien nilai positif dan pengaruh tidak signifikan terhadap normative beliefs, 

artinya semakin tinggi faktor informasi (pengetahuan) responden sebagai individu 

terhadap kecenderungan perilaku seksual maka behavioral beliefs semakin tinggi 

juga. Hasil ini dapat diartikan, ketika responden menunjukkan faktor informasi 

(pengetahuan) yang positif (tinggi atau menerima) bentuk informasi perilaku 

seksual dengan cara menyetujui atau mematuhi informasi aktifitas dalam perilaku 

seksual, contohnya seperti menganggap bahwa berpacaran untuk siswa sekolah 

dasar merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau meniru aktifitas 

orang dewasa dalam berpacaran merupakan hal yang tidak pantas untuk siswa 

sekolah dasar, maka disinilah nilai atau keyakinan normative beliefs responden 

sebagai seorang individu sifatnya tinggi atau sebaliknya ketika responden 

menunjukkan faktor informasi (pengetahuan) yang negatif (rendah atau tidak 

menerima) bentuk informasi perilaku seksual dengan cara tidak menyetujui atau 

tidak menerima bentuk informasi aktifitas perilaku seksual, contohnya seperti 

tidak meyakini jika aktifitas berpacaran merupakan salah satu bentuk pergaulan 

bebas, maka disinilah nilai atau keyakinan responden sebagai individu terhadap 

normative beliefs sifatnya rendah. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang 

tidak signifikan.  

Faktor informasi meliputi pengalaman, pengetahuan dan ekspose pada 

media. Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah individu 

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan 
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manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media masa 

maupun lingkungan (Nursalam, 2013), hal ini menjelaskan mengapa faktor 

informasi (pengetahuan) tidak signifikan pada penelitian. Variabel-variabel dalam 

background factors mempengaruhi beliefs dan pada akhirnya mempengaruhi 

intensi dan tingkah laku (Nursalam, 2013). 

5.3. 3 Pengaruh antara background factors : kategori faktor personal 

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

pendidikan), kategori informasi (pengetahuan) dengan control beliefs  

Sesuai dengan pengertian dan konsep dari teori Planned of Behavior 

(TPB) milik Ajzen, ketika faktor personal (sikap) seseorang semakin baik maka 

pengaruh keyakinan individu terhadap behavioral beliefs dan normative beliefs 

juga akan semakin baik, termasuk pengaruh terhadap kontrol diri individu (control 

beliefs) yang baik. Keseluruhan gabungan sub penting ini akan meruncing dan 

menghasilkan sebuah intention (niat) yang sifat maupun bentuknya baik sehingga 

individu juga akan menampilkan perilaku yang baik di lingkungannya.  

Hasil penelitian menunjukkan faktor personal (sikap) memiliki koefisien 

nilai negatif dan pengaruh signifikan terhadap control beliefs, artinya semakin 

rendah faktor personal (sikap) maka control beliefs semakin tinggi. Hasil ini dapat 

diartikan, ketika responden menunjukkan faktor personal (sikap) yang negatif 

(rendah atau tidak berpihak) untuk melakukan perilaku seksual dengan cara tidak 

mengambil kendali terhadap situasi-kondisi maupun kesempatan dan peluang 

untuk melakukan perilaku seksual, contohnya seperti individu tidak mengambil 

kesempatan, baik secara disengaja maupun tidak untuk mengajak teman lawan 

jenis ke tempat yang sepi, individu tidak mengambil kesempatan untuk 
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berpelukan atau bersentuhan dengan teman lawan jenis, dan individu tidak 

melakukan aktivitas pacaran seperti orang dewasa pada umumnya yang tidak 

pantas dilakukan untuk ukuran siswa sekolah dasar, maka disinilah kendali 

responden sebagai individu terhadap control beliefs yang dimiliki dan tertanam di 

dalam sanubarinya sifatnya tinggi atau akan bernilai sebaliknya ketika responden 

menunjukkan faktor personal (sikap) yang positif (tinggi atau berpihak) terhadap 

perilaku seksual dengan cara mengambil kendali terhadap situasi-kondisi maupun 

kesempatan dan peluang untuk melakukan perilaku seksual, contohnya seperti 

mengajak teman lawan jenis menonton bioskop di posisi sudut atau pojok yang 

tidak mudah terjangkau dan terekspos, maka disinilah kendali responden sebagai 

individu terhadap control beliefs yang dimiliki dan tertanam di dalam sanubarinya 

sifatnya rendah. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan antara 

faktor personal (sikap) dengan control beliefs. 

Hasil penelitian menunjukan faktor sosial (usia, jenis kelamin, agama, dan 

pendidikan) memiliki koefisien nilai positif dan pengaruh signifikan terhadap 

control beliefs, artinya semakin tinggi faktor sosial (usia, jenis kelamin, agama, 

dan pendidikan) maka control beliefs akan semakin tinggi. Hal ini dapat 

dijelaskan sesuai dengan  pendapat Ajzen (2005) dalam Ramadhani (2009), faktor 

sosial seperti usia yang semakin dewasa atau menua umumnya akan lebih 

bertanggung jawab dan teliti dibandingkan usia yang masuh muda dimana dapat 

terjadinya kemungkinan karena yang muda belum berpengalaman. Usia berkaitan 

dengan tingkat kedewasaan dan maturitas individu. Kedewasaan secara teknis 

digunakan dalam menjalankan peran, tugas, dan kedewasaan psikologis. Ajzen 

(2005), menyampaikan usia yang lebih muda belum berdasar pada realitas ketika 
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memutuskan sesuatu atau akan melakukan sesuatu, sehingga di usia muda 

individu cenderung akan mengikuti ego, suasana, dan kemauan hati. Hal ini dapat 

ditarik kesimpulan, ketika seorang individu semakin mencapai kematangan usia, 

diimbangi dengan pemahaman agama dan pendidikan yang baik, maka akan 

mempengaruhi control beliefs atau kontrol diri yang dimiliki dan tertanam di 

dalam sanubarinya. Control beliefs sifatnya akan semakin baik dalam membuat 

keputusan, berperilaku, dan menjalankan fungsi serta peran tugas kedewasaan 

psikologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara 

faktor personal (sikap) dengan control beliefs. 

Faktor sosial seperti jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan 

memiliki potensi yang sama dalam kecenderungan untuk melakukan perilaku 

seksual. Faktor sosial seperti pendidikan dapat dijelaskan sesuai dengan pendapat 

Ajzen (2006) latar belakang pendidikan seseorang akan mempengaruhi 

kemampuan pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan tingkat pemenuhan 

kebutuhan yang berbeda-beda dimana pada akhirnya mempengaruhi motivasi 

individu.  Notoatmodjo (1992), menyebutkan dengan pendidikan individu mampu 

meningkatkan kematangan intelektual sehingga dpat membuat keputusan dalam 

bertindak. Responden penelitian adalah siswa sekolah dasar dimana arah 

kecenderungannya dan pola pergaulannya adalah mempercayai apa yang 

dikatakan teman terlepas hal itu benar atau tidak dengan morma sosial yang 

diaukui dan berlaku dilingkungannya, ada kemungkinan motivasi responden 

sebagai individu untuk meniru perilaku teman dan menerima informasi teman 

agar dapat diterima dalam lingkungan pergaulannya. 
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Hasil dari penelitian menunjukkan faktor informasi (pengetahuan) 

memiliki koefisien nilai negatif dan pengaruh tidak signifikan terhadap control 

beliefs, artinya semakin rendah faktor informasi (pengetahuan) maka control 

beliefs semakin tinggi. Hasil ini dapat diartikan, ketika responden menunjukkan 

faktor informasi (pengetahuan) yang negatif (rendah atau tidak menerima) bentuk 

informasi perilaku seksual dengan cara tidak menyetujui atau menolak informasi 

aktifitas dan perilaku seksual dan mengambil kendali terhadap situasi-kondisi 

maupun kesempatan dan peluang untuk perilaku seksual, contohnya seperti 

individu mengajak teman lawan jenis menonton film dewasa baik dengan sengaja 

maupun tidak sengaja dan meyakini jika perbuatan tersebut tidak termasuk dalam 

pelanggaran norma sosial maupun norma agama yang berlaku di lingkungan 

sekolah, maka control beliefs atau kontrol diri yang dimiliki dan tertanam di 

dalam sanubarinya sifatnya tinggi.  

Pada arah yang bertolak belakang dan berbeda,  ketika responden 

menunjukkan faktor informasi (pengetahuan) yang positif (tinggi atau menerima) 

bentuk informasi perilaku seksual dengan cara menyetujui atau menerima 

informasi aktifitas dan perilaku seksual dan mengambil kendali terhadap situasi-

kondisi maupun kesempatan dan peluang untuk perilaku seksual, contohnya 

seperti individu menolak ajakan teman untuk menonton film dewasa dan meyakini 

jika tindakan tersebut salah karena melanggar norma sosial dan agama yang 

berlaku di lingkungan sekolah, maka control beliefs atau kontrol diri yang dimiliki 

dan tertanam di dalam sanubarinya sifatnya rendah. 

Faktor informasi meliputi pengalaman, pengetahuan dan ekspose pada 

media. Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah individu 
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melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media masa 

maupun lingkungan (Nursalam, 2013), hal ini menjelaskan mengapa faktor 

informasi (pengetahuan) tidak signifikan pada penelitian. Variabel-variabel dalam 

background factors mempengaruhi beliefs dan pada akhirnya mempengaruhi 

intensi dan tingkah laku (Nursalam, 2013). 

5.3. 4 Pengaruh antara behavioral beliefs dengan intention (niat) 

Hasil penelitian menunjukkan behavioral beliefs memiliki koefisien nilai 

negatif dan pengaruh tidak signifikan terhadap intention (niat), artinya semakin 

rendah behavioral beliefs maka intention (niat) semakin tinggi. Hasil ini dapat 

diartikan, ketika responden menunjukkan behavioral beliefs yang negatif (rendah 

atau tidak berpihak) terhadap intention (niat) untuk melakukan perilaku seksual, 

maka dapat dikatakan jika individu tidak memiliki arah ketertarikan atau sungguh-

sungguh tidak berniat untuk melakukan perilaku seksual. 

Pada arah yang bertolak belakang dan berbeda, ketika responden 

menunjukkan behavioral beliefs yang positif (tinggi atau berpihak) terhadap 

intention (niat) untuk melakukan perilaku seksual, maka dapat dikatakan jika 

individu memiliki arah ketertarikan atau sungguh-sungguh berniat untuk 

melakukan perilaku seksual.  

Menurut Ajzen (1988, 1991), intention atau niat merupakan indikasi 

seberapa kuat keyakinan seseorang akan mencoba suatu perilaku dan seberapa 

besar usaha yang akan digunakan untuk melakukan perilaku. Sesuai dengan yang 

telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, Ajzen (2002), berpendapat secara 

berurutan behavioral beliefs menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau 
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negatif, normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan 

(perceived social pressure) atau norma subjektif (subjective norm) dan control 

beliefs menimbulkan perceived behavioral control atau kontrol perilaku yang 

dipersepsikan (Ajzen, 2002; Nursalam, 2013). Faktor yang mempengaruhi 

intention seperti diantaranya: sikap, norma subjektif dan perceived behavioral 

control (PBC) dipengaruhi oleh antesenden lainnya, yaitu beliefs. Sikap 

dipengaruhi oleh behavioral beliefs;  norma subjektif dipengaruhi oleh normative 

beliefs; dan perceived behavioral control (PBC) dipengaruhi oleh beliefs tentang 

kontrol yang dimiliki, yaitu control beliefs. Baik sikap, norma subjektif dan 

perceived behavioral beliefs (PBC) merupakan fungsi perkalian dari masing-

masing beliefs dengan faktor lainnya yang mendukung (Ajzen, 2005; Nursalam, 

2013). 

5.3. 5 Pengaruh antara normative beliefs dengan intention (niat) 

Hasil penelitian menunjukkan normative beliefs memiliki koefisien nilai 

positif dan pengaruh tidak signifikan terhadap intention (niat), artinya semakin 

tinggi normative beliefs maka intention (niat) akan semakin tinggi. Hasil ini dapat 

diartikan, ketika responden menunjukkan normative beliefs yang positif (tinggi 

atau berpihak) terhadap intention (niat) untuk melakukan perilaku seksual, maka 

dapat dikatakan jika individu memiliki arah ketertarikan atau sungguh-sungguh 

berniat untuk melakukan perilaku seksual. 

Pada arah yang bertolak belakang dan berbeda ketika responden 

menunjukkan normative beliefs yang negatif (rendah atau tidak berpihak) terhadap 

intention (niat) untuk melakukan perilaku seksual, maka dapat dikatan jika 

individu tidak memiliki arah ketertarikan atau tidak sungguh-sungguh berniat 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS FAKTOR PERILAKU... SAFIRAH SARAYATI



145 

 

 

 

untuk melakukan perilaku seksual. Hasil penelitian tidak sesuai dan bertolak 

belakang dengan konsep teori Planned of Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh 

Ajzen, ketika faktor personal (sikap) seseorang semakin baik maka pengaruh 

keyakinan individu terhadap behavioral beliefs dan normative beliefs juga akan 

semakin baik, termasuk pengaruh terhadap kontrol diri individu (control beliefs) 

yang baik. Keseluruhan gabungan sub penting ini akan meruncing dan 

menghasilkan sebuah intention (niat) yang sifat maupun bentuknya baik sehingga 

individu juga akan menampilkan perilaku yang baik di lingkungannya.  

Hasil penelitian yang bertolak belakang dan tidak sesuai dengan teori bisa 

saja terjadi, faktor yang paling memungkinkan adalah karena responden duduk di 

bangku sekolah dasar dimana arah kecenderungan maupun pola pergaulan dan 

sosialisasi adalah mempercayai apa yang dikatakan oleh teman, terlepas benar 

atau tidaknya dengan norma sosial yang berlaku dilingkungannya, ada 

kemungkinan motivasi responden sebagai individu untuk menerima informasi dan 

meniru perilaku teman agar dapat diterima di dalam lingkungan pergaulannya. 

Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah usia responden, secara psikologis usia 

sekolah, usia pra-pubertas, mupun usia remaja adalah usia yang paling rawan 

dengan sifat yang labil hal ini dikarenakan pada usia ini individu sedang berusaha 

untuk mencari jati diri termasuk berusaha untuk masuk dalam lingkungan sosial 

dan pergaulan yang seusia dan merasa penting untuk dapat diterima dilingkungan 

tersebut, sehingga lingkungan sosial dan pergaulan anak juga turut serta 

mempengaruhi.  

Menurut Ajzen (2005), intensi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap 

individu terhadap tingkah laku ynag dimaksud (attitude toward behavior), norma 
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subjektif (subjective norm), dan persepsi terhadap kontrol yang dimiliki 

(perceived behavioral control) (Ajzen, 2005; Nursalam, 2013). Ajzen (1988, 

1991) mengemukakan jika intensi merupakan indikasi seberapa kuat keyakinan 

seseorang dan seberapa besar usaha yang akan digunakan untuk melakukan 

sebuah perilaku (Ajzen, 1988).  

5.3. 6 Pengaruh antara control beliefs dengan intention (niat) 

Hasil penelitian diketahui control beliefs memiliki koefisien nilai positif 

dan pengaruh signifikan terhadap intention (niat), artinya semakin tinggi control 

beliefs maka intention (niat) akan semakin tinggi. Hasil ini dapat diartikan, ketika 

responden menunjukkan control beliefs yang positif (tinggi atau berpihak) 

terhadap intention (niat) untuk melakukan perilaku seksual, maka dapat dikatakan 

individu mengambil kendali terhadap situasi-kondisi maupun kesempatan dan 

peluang untuk melakukan perilaku seksual, tetapi ini baru berupa sebuah intention 

(niat) belum benar-benar sudah ditunjukkan sebagai sebuah perbuatan.  

Pada arah yang bertolak belakang dan berbeda, ketika responden 

menunjukkan control beliefs yang negatif (rendah atau tidak berpihak) terhadap 

intention (niat) untuk melakukan perilaku seksual, maka dapat dikatakan individu 

tidak mengambil kendali terhadap situasi-kondisi maupun kesempatan dan 

peluang untuk melakukan perilaku seksual, tetapi ini baru berupa sebuah intention 

(niat) belum benar-benar sudah ditunjukkan sebagai sebuah perbuatan. Hasil 

penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan antara control beliefs dengan 

intention (niat) individu terhadap perilaku seksual.  

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, intensi 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap individu terhadap tingkah laku yang 
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dimaksud (attitude towards behavior), norma subjektif (subjective norm), dan 

persepsi terhadap kontrol yang dimiliku (perceived behavioral control) (Ajzen 

2002, 2005), dapat ditarik kesimpulan control beliefs responden penelitian 

menunjukkan hasil positif terhadap intention untuk melakukan kecenderungan 

perilaku seksual. Hasil penelitian menunjukkan responden sebagai seorang 

individu mampu mengambil kendali terhadap hal-hal yang berpotensi memiliki 

sifat buruk dan menghindarinya atau tidak melakukan sama sekali. Ada 

pelanggaran norma yang dilakukan oleh 13 responden dengan presentase 40.625% 

dan 19 responden atau sebanyak 59.375% responden tidak melakukan 

pelanggaran norma sama sekali.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan responden sebagai individu memegang 

kendali atas perilaku yang akan dilakukan  terhadap perilaku seksual, pelanggaran 

norma memang terjadi dengan kondisi ringan dan tetapi tidak ada pelanggaran 

berat yang dilakukan. Sesuai denga teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1988, 

1991), Intensi merupakan faktor motivasional yang memiliki pengaruh pada 

control beliefs  yang memiliki pengaruh pada perilaku, sehingga orang dapat 

orang lain berbuat sesuatu berdasarkan intensinya. 

5.3. 7 Pengaruh antara intention dengan perilaku seksual anak SD di SDN 

Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh 

Kupang Surabaya. 

Hasil penelitian diketahui intention (niat) memiliki koefisien nilai positif 

dan pengaruh signifikan terhadap perilaku seksual, artinya semakin tinggi 

intention (niat) maka perilaku seksual anak sekolah dasar akan semakin tinggi. 

Hasil ini dapat diartikan, ketika responden menunjukkan  intention (niat) yang 
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positif (tinggi atau berpihak) terhadap perilaku seksual, maka dapat dikakatan 

individu memiliki arah ketertarikan atau sungguh-sungguh berniat untuk 

melakukan perilaku seksual.  

Pada arah yang bertolakbelakang dan berbeda, ketika responden 

menunjukkan intention (niat) yang negatif (rendah atau tidak berpihak) terhadap 

perilaku seksual, maka dapat dikatakan individu tidak memiliki arah ketertarikan 

atau tidak sungguh-sungguh berniat untuk melakukan perilaku seksual.  

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, niat 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang melatarbelakangi. Hasil penelitian 

menunjukkan tingkat intention responden berbanding lurus dengan perilaku yang 

ditampilkan, tetapi tidak sampai ada pelanggaran norma berat yang dilakukan oleh 

responden. Seperti apa yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, pendapat 

Ajzen (1988, 1991), intensi merupakan faktor motivasional yang memiliki 

pengaruh pada perilaku. Pada umumnya, intensi memiliki korelasi yang tinggi 

dengan perilaku, dan hal ini bersesuaian dengan temuan  hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan antara intensi dengan perilaku sekusual. Hartono (2007), 

mendefinisikan intensi (niat) sebagai sebagai keinginan untuk melakukan 

perilaku, dengan kata lain dapatditerjemahkan bahwa seseorang berperilaku 

karena faktor atau unsur keingan, kesengajaan, atau karena memang sudah 

direncanakan, tetapi dalam hal ini niat belum menjadi sebuah perilaku sedangkan 

perilaku (behavior) adalah tindakan nyata yang dilakukan (Nursalam, 2013).  
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