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ABSTRAK 

 

Introduksi: Masyarakat Madura yang dikenal dengan kehidupan religius kuat dan 
memegang teguh norma-norma dalam pergaulan terjadi peningkatan kasus seksual 
pranikah remaja. Tujuan penelitian adalah mengembangkan model ketahanan 
keluarga berbasis budaya Madura dalam pencegahan seksual pranikah remaja. 
Metode: Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama menggunakan 
pendekatan cross sectional. Sedangakan tahap kedua dengan pendekatan pre-post 
test design. Sampel tahap pertama sebanyak 165 siswa Madura yang menempuh 
pendidikan setingkat SMA di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, 
Sumenep yang memenuhi kriteria inklusi dari 424 SMA.  Tahap kedua sebanyak 
30 orang tua dan remaja. Variabel penelitian ini adalah faktor budaya dan struktur 
sosial, keluarga, dan kepribadian remaja, ketahanan keluarga, pencegahan 
keluarga dan pencegahan remaja. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. 
Analisis tahap pertama menggunakan model struktural dengan PLS (Partial Least 
Square). Analisis  tahap kedua menggunakan sample paired t test. Hasil dan 
analisis: Faktor budaya dan struktur sosial serta personal remaja berpengaruh 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencegahan seksual remaja. 
Pengaruh tidak langsung melalui ketahanan keluarga dan pencegahan keluarga 
berdasar budaya Madura lebih kuat dibanding pengaruh langsung. Faktor keluarga 
dan ketahanan keluarga tidak berpengaruh langsung terhadap terhadap 
pencegahan seksual pranikah oleh remaja tetapi melalui pencegahan keluarga 
karena memiliki nilai T statistik < 1,96. Temuan baru dari penelitian ini adalah 
terbentuknya model ketahanan keluarga berdasarkan budaya Madura dapat 
mencegah seksual pranikah remaja. Keluarga Madura yang menjunjung tinggi 
budaya Madura dapat meningkatkan kemampuan dalam pencegahan remaja 
pranikah seksual yang lebih efektif. Pembahasan dan Kesimpulan: Budaya 
Madura menjadi potensi sumber ketahanan keluarga untuk kontrol di kalangan 
remaja. Tugas keluarga dibantu oleh tokoh masyarakat adalah mempertahankan 
nilai-nilai budaya Madura yang religius dan sudah menjadi panduan dalam 
mengasuh anak untuk mengimbangi perkembangan budaya agar tidak berdampak 
negatif. 

 

Kata kunci : Ketahanan keluarga, pencegahan oleh keluarga, seksual pranikah 
remaja 
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