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ABSTRAK

Miraningsih, Wahyu. 2013. Hubungan Interaksi Sosial dan Konsep Diri dengan
Perilaku Reproduksi Sehat Pada Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) Purworejo. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. DYP. Sugiharto., M.Pd., Kons dan
Pembimbing II: Drs. Eko Nusantoro, M.Pd.
Kata Kunci: interaksi sosial, konsep diri, perilaku reproduksi sehat

Penelitian ini berdasarkan fenomena di MAN Purworejo yang
menunjukkan bahwa terdapat siswa kelas XI yang mempunyai permasalahan
tentang perilaku seksual pra nikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
hubungan antara interaksi sosial dengan perilaku reproduksi sehat siswa,
hubungan antara konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat siswa, hubungan
antara interaksi sosial dan konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat siswa.
Penelitian ini termasuk penelitian expost facto, bersifat korelasional, dan
menggunakan pendekatan kuantitatif non eksperimental. Variabel bebas dalam
penelitian ini adalah interaksi sosial (X1), konsep diri (X2) dan variabel terikat
dalam penelitian ini adalah perilaku reproduksi sehat (Y). Populasi penelitian
sebanyak 288 siswa kelas XI. Teknik sampling yang digunakan adalah
proportional random sampling, sampel diambil 25% dari jumlah siswa dengan
besar sampel (n=72). Pengumpulan data menggunakan skala psikologi dan angket
tertutup. Validitias diuji dengan rumus product moment, dan reliabilitas diuji
dengan rumus Alpha. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi ganda.

Dari analisis regresi ganda menunjukkan bahwa (1) ada hubungan yang
signifikan antara interaksi sosial dengan perilaku reproduksi sehat, diperoleh hasil
t hitung = 4,878 dengan nilai sig = 0,000 < 0,05,  (2) ada hubungan yang signifikan
antara konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat, diperoleh hasil t hitung = 5,973
dengan nilai sig = 0,000 < 0,05,   (3) ada hubungan yang signifikan antara
interaksi sosial dan konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat, diperoleh nilai F
hitung = 30,878 dengan sig = 0,000 < 0,05.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) ada hubungan yang
signifikan antara interaksi sosial dengan perilaku reproduksi sehat, (2) ada
hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat, (3)
ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan konsep diri dengan
perilaku reproduksi sehat. Oleh karena itu disarankan guru bimbingan dan
konseling untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi siswa terkait
dengan interaksi sosial dan konsep diri, serta bekerjasama dengan tenaga
kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang perilaku reproduksi sehat.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja merupakan masa transisi dari masa anak – anak menuju usia

dewasa. Masa remaja dimulai dari rentang usia 13 – 21 tahun. Di masa ini,

sebagai suatu masa dimana kematangan sudah dicapai, suatu masa dimana

kematangan emosional seseorang masih belum stabil sedangkan pertumbuhan

fisik dan mentalnya mengalami pertumbuhan. Selain itu, masa remaja sebagai

masa transisi yang dipenuhi dengan berbagai bentuk perlawanan terhadap

berbagai hal yang tidak disenanginya, sehingga akan timbul berbagai

permasalahan yang akan membawa mereka pada berbagai ketegangan psikologis

atau stres.

Salah satu fenomena kehidupan remaja yang sangat menonjol adalah

terjadinya peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas. Terjadinya

peningkatan perhatian remaja terhadap kehidupan seksual ini sangat dipengaruhi

oleh faktor perubahan – perubahan fisik selama periode pubertas. Terutama

kematangan organ – organ seksual dan perubahan – perubahan hormonal,

mengakibatkan munculnya dorongan – dorongan seksual dalam diri remaja.

Sebagai anak muda yang belum memiliki pengalaman tentang seksual, tidak

jarang ketegangan seksual ini menimbulkan ketegangan fisik dan psikis. Untuk

melepaskan diri dari ketegangan seksual tersebut, remaja mencoba
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mengekspresikan dorongan seksualnya dalam berbagai bentuk tingkah laku

seksual mulai dari melakukan aktivitas berpacaran, berkencan, bercumbu, sampai

dengan melakukan kontak seksual.

Kematangan seksual merupakan suatu rangkaian dari perubahan –

perubahan yang terjadi pada masa remaja, yang ditandai dengan perubahan pada

ciri – ciri seks primer dan ciri – ciri seks sekunder (Desmita, 2009:192). Ciri –

ciri seks primer menunjuk pada organ tubuh yang secara langsung berhubungan

dengan proses reproduksi. Sedangkan ciri – ciri seks sekunder adalah tanda –

tanda jasmaniah yang tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi,

namun merupakan tanda – tanda yang membedakan antara laki – laki dan

perempuan.

Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut

sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja ( Purwatiningsih

dan Nur, 2010 : 266). Remaja yang kelak akan menjalani kehidupan rumah

tangga atau menikah dan menjadi orangtua sebaiknya mempunyai kesehatan

reroduksi yang baik dan prima, sehingga dapat menurunkan generasi yang sehat.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, menurut Ediastuti dan
Husna (2010: 284) kaum remaja masa kini menghadapi sejumlah
masalah yang membutuhkan perhatian yaitu usia pubertas yang lebih
dini, kecenderungan penundaan usia nikah, hubungan seks pranikah,
periode aktivitas seksual sebelum nikah yang lebih lama, serta resiko
kehamilan dini dan kehamilan di luar nikah. Belum lagi ditambah
dengan masalah kurang memadainya pengetahuan tentang proses
dan kesehatan reproduksi, kurangnya pelayanan dan bimbingan
tentang kesehatan reproduksi, serta penyebaran PMS dan HIV/AIDS.
Masalah kesehatan reroduksi remaja pun amatlah dipengaruhi oleh
aspek-aspek sosial budaya tempat mereka berada.
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Dewasa ini di kalangan remaja telah terjadi revolusi hubungan seksual

yang mengarah pada seks bebas yang dapat berakibat timbulnya berbagai

penyakit hubungan seks yang dapat merugikan alat reproduksi. Oleh karena itu,

kesehatan reproduksi merupakan masalah yang penting untuk mendapatkan

perhatian tertutama bagi remaja. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

dalam buku Sumber untuk Advokasi; KB, Kesehatan Reproduksi, Gender, &

Pengembangan Kependudukan (2007 : 119) menyajikan data terkait dengan

kesehatan reproduksi remaja yaitu remaja usia 15-19 tahun yang mengetahui

tentang masa subur, 28% wanita dan 26% pria (SKRRI, 2002-2003). Selain itu

pengetahuan remaja tentang cara yang paling penting untuk menghindari infeksi

HIV masih terbatas, hanya 14% wanita dan 9% pria menyebutkan pantang

berhubungan seks, 18% wanita dan 25% pria menyebutkan menggunakan

kondom, serta 11% wanita dan 8% pria menyebutkan membatasi jumlah

pasangan seksual sebagai cara menghindari HIV/AIDS. Sebanyak 66% wanita

dan 60% pria tidak mengetahui tentang PMS atau penyakit menular seksual,

selain HIV/AIDS (SKRRI, 2002-2003). Pengetahuan remaja tentang masalah

kesehatan reproduksi masih relatif rendah. Hasil Survei Kesehatan Reproduksi

Remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2002 – 2003 menunjukkan proporsi yang

cukup besar (21% wanita dan 28% pria) responden yang  tidak mengetahui tanda

perubahan fisik apapun dari lawan jenisnya.

Hasil riset yang telah dilakukan oleh BKKBN (2007) menyatakan bahwa

40% remaja berusia 15-24 tahun telah mempraktikkan seks pranikah. Hasil

survei tersebut dikutip dilakukan pada rentang tahun 2002-2006 terhadap 2.880
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remaja. Dan bisa dipastikan tahun 2007 akan meningkat. Prediksi tersebut, juga

diperkuat hasil survey Yayasan Kita dan Buah Hati tahun 2005 di Jabodetabek

didapatkan hasil lebih dari 80% anak-anak usia 9-12 tahun telah mengakses

materi pornografi. Ditambah lagi, saat ini paling tidak ada 4,2 juta situs porno di

dunia maya.

Data Depkes RI (2006), menunjukkan jumlah remaja umur 10-19 tahun di

Indonesia sekitar 43 juta (19,61%) dari jumlah penduduk. Sekitar satu juta

remaja pria (5%) dan 200 ribu remaja wanita (1%) secara terbuka menyatakan

bahwa mereka pernah melakukan hubungan seksual. Penelitian juga dilakukan

oleh Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Jawa Tengah,

(2005) dengan sampel 600.000 responden menyatakan bahwa sekitar 60.000 atau

10% siswa SMU Se-Jawa Tengah melakukan hubungan seks pranikah.

Fenomena yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo

menunjukkan adanya perilaku seksual yang negatif. Menurut hasil analisis

identifikasi kebutuhan dan masalah siswa (IKMS), terdapat 11 (Sebelas) siswa

dari 288 siswa kelas XI secara keseluruhan yang mengalami masalah terkait

dengan pelanggaran norma agama. Berdasarkan informasi dari konselor sekolah,

pelanggaran norma agama yang dimaksud adalah siswa pernah melakukan

hubungan intim dengan pasangannya. Dari empat jurusan yang ada yaitu IPA,

IPS, Agama, dan Bahasa, jumlah siswa yang melakukan pelanggaran sebagaian

besar dari jurusan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial yaitu sebanyak 6 orang

siswa, selebihnya tersebar pada jurusan IPA, Agama, dan Bahasa.
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Perilaku reproduksi sehat dipengaruhi oleh faktor ekternal dan faktor

internal. Faktor eksternal yang dapat berpengaruh adalah interaksi sosial. Dalam

kehidupan bermasyarakat, manusia akan saling berhubungan dan saling

membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itulah yang dapat menimbulkan suatu

proses yang disebut dengan interaksi sosial. Menurut Maryati dan Suryawati

(2003:22) interaksi sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik atau

interstimulasi dan respon antara individu, antar kelompok atau antar individu dan

kelompok.

Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak

akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Demikian juga dengan

remaja, dalam kehidupannya remaja juga membutuhkan orang lain. Baik itu

orangtua, guru, maupun teman sebaya. Misalnya saat remaja mendapat masalah

di sekolah, dan tidak mampu menyelesaikan sendiri masalah tersebut, pasti

remaja akan meminta bantuan kepada orang lain baik guru maupun teman sebaya

untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Rasa ingin tahu yang besar

dalam diri remaja terkait dengan reproduksi sehat, mendorong remaja untuk

mencari informasi kepada teman sebaya, orangtua, atau pun dengan lingkungan

sekitarnya. Remaja banyak menghabiskan waktu luang dengan teman sebayanya.

Dalam hal ini, teman sebaya seringkali berperan sebagai tempat bertukar

pengalaman, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi.

Berdasarkan hasil IKMS, gambaran interaksi sosial yang ada di Madrasah

Aliyah Negeri Purworejo menunjukkan bahwa individu memiliki interaksi sosial

yang baik satu sama lain. Siswa juga menjalin interaksi sosial yang baik dengan
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guru dan karyawan. Dengan interaksi sosial yang terjalin secara baik, diharapkan

siswa dapat mengakses berbagai informasi, pengalaman, dan tidak menutup

kemungkinan siswa akan memperoleh informasi terkait dengan kesehatan

reproduksi.

Selain faktor interaksi sosial, faktor karakteristik individu yang dapat

berpengaruh terhadap perilaku reproduksi sehat yaitu konsep diri. Menurut

Rahmat (2003 : 99) bahwa “konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita

tentang diri kita. Persepsi ini boleh bersifat psikologi, sosial, dan fisis”. Perilaku

seksual yang menyimpang, seperti perilaku seks pranikah, pada umumnya

merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat dan

dorongan – dorongan instinktif. Remaja tidak mampu mengendalikan naluri

(instink) dan dorongan seksualnya, dan tidak bisa menyalurkannya ke dalam

perbuatan yang bermanfaat dan lebih berbudaya.

Oleh karena itu diperlukan oleh suatu mekanisme yang dapat mengatur

dan mengarahkan perilakunya menuju kebaikan. Salah satu mekanisme yang

perlu dimiliki adalah konsep diri yang positif. Gambaran konsep diri siswa kelas

XI Madrasah Aliyah Negeri berdasarkan hasil IKMS menunjukkan siswa kurang

percaya diri dengan bentuk fisik yang dimiliki dan kurang mampu

mengendalikan diri, berpikir dan bersikap positif. Konsep diri yang dimiliki

remaja akan mempengaruhi perilakunya dalam hubungan sosial dengan individu

lain. Konsep diri tinggi atau positif akan berpengaruh pada perilaku positif.

Sebaliknya konsep diri rendah atau negatif akan membawa pengaruh yang

kurang baik bagi perilaku individu. Perkembangan konsep diri dimulai dengan
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interaksi antara individu dengan lingkungan. Pandangan yang dimiliki tentang

siapa diri kita tidaklah bersifat statis, karena konsep diri dapat dipelihara atau

berubah sepanjang rentang kehidupan manusia. Demikian pula terkait dengan

perilaku reproduksi sehat, individu yang mempunyai konsep diri positif akan

mempunyai sistem kontrol dalam dirinya sehingga individu akan

mempertimbangkan semua keputusannya agar tidak merugikan bagi kesehatan

reproduksinya dan bagi masa depannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan

judul “ Hubungan Antara Interaksi Sosial dan Konsep Diri dengan Perilaku

Reproduksi Sehat Pada Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan peneliti, maka

rumusan permasalahannya adalah :

(1) Adakah hubungan antara interaksi sosial dengan perilaku reproduksi sehat

pada siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo?

(2) Adakah hubungan antara konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat pada

siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo?

(3) Adakah hubungan antara interaksi sosial dan konsep diri dengan perilaku

reproduksi sehat pada siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo?
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1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini

adalah :

(1) Untuk mengetahui hubungan antara interaksi sosial dengan perilaku

reproduksi sehat pada siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo.

(2) Untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan perilaku reproduksi

sehat pada siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo.

(3) Untuk mengetahui hubungan antara interaksi sosial dan konsep diri dengan

perilaku reproduksi sehat pada siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri

(MAN) Purworejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini untuk memperkaya referensi

dan memberikan masukan baru bagi pengembangan ilmu bimbingan dan

konseling tentang hubungan antara interaksi sosial dan konsep diri dengan

perilaku reproduksi sehat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Sebagai bahan masukan bagi para konselor dalam upaya mengatasi

permasalahan siswa yang berkaitan dengan interaksi sosial, konsep diri,

dan kesehatan reproduksi.
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1.4.2.2 Bagi peneliti lain, dirasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang

perilaku reproduksi sehat dengan aspek-aspek lain yang berhubungan

dengan reproduksi sehat yang belum diteliti dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi yang

memudahkan jalan pemikiran dalam memahami keseluruhan isi skripsi yang

berisi :

1.5.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian ini berisi tentang halaman judul, abstrak, halaman pengesahan,

halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar tabel

dan daftar lampiran.

1.5.2 Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

Bab 2 Tinjauan Pustaka. Pada bab ini disajikan kajian pustaka yang

membahas teori-teori yang melandasi penelitian ini. Beberapa konsep teori yang

disajikan pada bab ini mencakup penelitian terdahulu, pengertian kesehatan

reproduksi, sistem dan fungsi organ reproduksi, perilaku reproduksi sehat, cara

menjaga kesehatan organ reproduksi, pengertian interaksi sosial, ciri – ciri

interaksi sosial, syarat – syarat terjadinya interaksi sosial, faktor – faktor yang

mempengaruhi, kriteria kemampuan interaksi sosial yang baik, hubungan antara
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interaksi sosial dengan perilaku reproduksi sehat, pengertian konsep diri, isi

konsep diri, faktor – faktor yang mempengaruhi konsep diri, dimensi konsep diri,

dan karakterisik konsep diri, hubungan antara konsep diri dengan perilaku

reproduksi sehat, hubungan antara interaksi sosial dan konsep diri dengan perilaku

reproduksi sehat, serta hipotesis.

Bab 3 Metode Penelitian. Pada bab ini disajikan metode penelitian yang

meliput jenis penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel, metode

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, hasil uji instrumen, prosedur

penyusunan instrumen serta teknik analisis data.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini disajikan hasil penelitian

yang meliputi hasil analisis deskriptif persentase, hasil uji asumsi, hasil uji regresi

ganda, hasil uji hipotesis, pembahasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab 5 Penutup. Pada bab ini disajikan simpulan atas hasil penelitian serta

saran-saran.

1.5.3 Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang

mendukung penelitian ini.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan landasan teori yang melandasi penelitian ini,

yang meliputi (1) penelitian terdahulu (2) perilaku reproduksi sehat (3) interaksi

sosial (4) konsep diri (5) hubungan antara interaksi sosial dan konsep diri dengan

perilaku reproduksi sehat dan (6) hipotesis.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya

oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi peneliti dan

untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lain. Dalam

penelitian terdahulu akan diuraikan pokok bahasan sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Dina Indarsita (2002) didapatkan hasil

bahwa ada hubungan antara pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah,

pekerjaan ibu, komunikasi orangtua-anak, media komunikasi massa dengan

perilaku remaja dalam hal kesehatan reproduksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Kurniawan (2009) diperoleh hasil

hasil bahwa (1) ada hubungan positif yang sangat signifikan antara interaksi

teman sebaya dengan intensi perilaku seks pra nikah (2) ada hubungan negatif

yang sangat signifikan antara konsep diri dengan intensi perilaku seks pra nikah

(3) ada hubungan yang sangat signifikan antara interaksi teman sebaya dan

konsep diri dengan intensi perilaku seks pra nikah.
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Penelitian yang dilakukan oleh Ela Nisriyana (2007) diperoleh hasil bahwa

ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dalam kelompok teman

sebaya dengan motivasi belajar.

Penelitian yang dilakukan oleh Desti Prihastuti (2011) didapatkan hasil

bahwa dalam hal konsep diri, responden secara umum berada dalam kategori

sedang. Begitu pula dengan pola asuh juga berada dalam kondisi sedang. Artinya,

semakin baik pola asuh, akan semakin baik pula konsep diri yang dimiliki.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Pramasari Octavia (2010) didapat hasil

bahwa ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan kemandirian

mahasiswa Bimbingan dan Konseling 2005 dan 2006 Universitas Negeri

Semarang.

Beberapa penelitian terdahulu  yang tercantum di atas mengenai kesehatan

reproduksi sehat, interaksi sosial dan konsep diri mendukung dan memperkuat

penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Dari penelitian terdahulu dapat

diasumsikan bahwa perilaku reproduksi sehat, interaksi sosial dan konsep diri

merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh bagi individu atau remaja.

Berkaitan  dengan hal tersebut peneliti akan meneliti hubungan antara interaksi

sosial dan konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat pada siswa kelas XI di

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo.

2.2 Reproduksi Sehat

Perilaku reproduksi sehat merupakan tujuan dan perkembangan seksual

remaja. Perilaku seksual yang sehat secara umum adalah menyeluruh secara fisik,
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psikologis dan sosial. Sehat secara fisik berarti tidak tertular penyakit, tidak

menyebabkan kehamilan sebelum menikah, tidak menyakiti dan merusak

kesehatan orang lain (Imran, 1999 : 24). Sehat secara psikologis berarti

mempunyai integritas yang kuat (kesesuaian antara nilai, sikap dan perilaku),

percaya diri menguasai kesehatan tentang reproduksi, mampu berkomunikasi,

mampu mengambil keputusan dengan segala resiko yang akan dihadapi dan siap

atas segala resiko yang bakal diambilnya. Sehat secara sosial berarti mampu

mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada disekitarnya dalam menampilkan

perilaku tertentu (agama, budaya, dan sosial), mampu menyesuaikan diri dengan

nilai dan norma yang diyakini.

Pembahasan tentang reproduksi sehat dalam penelitian ini mencakup

pengertian kesehatan reproduksi, sistem dan fungsi organ reproduksi, perilaku

reproduksi sehat, serta cara menjaga organ reproduksi.

2.2.1 Pengertian Kesehatan Reproduksi

Istilah reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali dan kata

produksi yang mempunyai arti membuat atau menghasilkan. Jadi, istilah

reproduksi memiliki arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan

keturunan untuk kelestarian hidupnya. Sedangkan organ reproduksi adalah alat

tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia.

Menurut World Health Organization (1992) dalam Imron (2012 : 40),

“kesehatan reproduksi menunjuk pada kondisi kesejahteraan fisik, mental dan

sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan
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proses reproduksi, termasuk hak dan kebebasan untuk bereproduksi secara aman,

efektif, tepat, terjangkau, dan tidak melawan hukum”.

“Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang

menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja.

Pengertian sehat yang dimaksud tidak semata – mata berarti bebas penyakit atau

bebas dari kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial kultural”

(BKKBN, 2001).

Menurut Surjadi (2001) dalam Fitriyanti (2008:5) kesehatan reproduksi

dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan dimana manusia dapat menikmati

kehidupan seksualnya serta mampu menjalani fungsi dan proses reproduksinya

secara sehat dan aman, termasuk mendapatkan keturunan yang sehat.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kesehatan

reproduksi adalah suatu keadaan sehat yang dimiliki oleh individu secara fisik,

mental dan sosial yang berhubungan dengan sistem reproduksi, tidak hanya

terhindar dari penyakit namun juga sehat secara mental dan sosial kultural.

2.2.2 Sistem dan Fungsi Organ Reproduksi

2.2.2.1 Organ Reproduksi Wanita

Menurut BKKBN (2007 : 32), organ reproduksi wanita terdiri dari :

(1) Ovarium (indung telur)

Ovarium atau indung telur yaitu organ di kiri dan kanan rahim di ujung

saluran fimbrae (umbai - umbai) dan terletak di rongga pinggul indung

telur berfungsi mengeluarkan sel telur (ovum), sebulan sekali indung

telur kiri dan kanan secara bergantian mengeluarkan sel telur. Sel telur
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adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi oleh

sperma sehingga terjadi janin. Bila tidak dibuahi, akan ikut keluar

bersama darah pada saat menstruasi.

(2) Fimbrae (umbai - umbai)

Dapat dianalogikan dengan jari – jari tangan. Umbai – umbai ini

berfungsi untuk menangkap ovum yang dikeluarkan indung telur.

(3) Tuba Falopi (saluran telur)

Tuba falopi atau saluran telur adalah salauran di kiri dan kanan rahim

yang berfungsi untuk dilalui oleh ovum dari indung telur menuju rahim.

Ujungnya adalah fimbrae.

(4) Uterus (Rahim)

Yaitu tempat calon bayi di besarkan, bentuknya seperti buah alpukat

gepeng dan berat normalnya antara 30-50 gram. Pada saat tidak hamil,

besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung.

(5) Cervix (leher rahim)

Yaitu bawah rahim bagian luar yang ditetapkan sebagai batas penis

masuk ke dalam vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim membuka

sehingga bayi dapat keluar.

(6) Vagina (lubang senggama)

Yaitu sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter dinding depan ±

6,5cm dan dinding belakang ± 9 cm yang bersifat elastic dengan berlipat

– lipat. Fungsinya sebagai tempat penis berada waktu bersenggama,

tempat keluarnya menstruasi dan bayi
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(7) Mulut Vagina

Mulut vagina yaitu awal dari vagina, merupakan rongga penghubung

rahim dengan bagian luar tubuh. Lubang vagina ini ditutupi oleh selaput

dara. Hymen (selaput dara) yaitu selaput tipis yang terdapat di muka liang

vagina. Selaput dara tidak mengandung pembuluh darah.

2.2.2.2 Organ Reproduksi Pria

Menurut BKKBN (2007 : 34), organ reproduksi pria terdiri dari :

(1) Penis

Berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk pembuangan

sperma dan air seni. Pada keadaan biasa, ukuran penis kecil. Ketika

terangsang secara seksual darah banyak dipompakan ke penis sehingga

berubah menjadi tegang dan besar disebut ereksi.

(2) Glans

Glans adalah bagian depan atau kepala penis. Glans banyak mengandung

pembuluh darah dan syaraf. Kulit yang menutupi bagian glans disebut

foreskin (preputium). Di beberapa Negara memiliki kebiasaan

membersihkan daerah yang sekitar preputium ini atau yang dikenal

dengan sunat. Sunat dianjurkan karena memudahkan pembersihan penis

sehingga mengurangi kemungkinan terkena infeksi, radang, dan beberapa

macam kanker.
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(3) Uretra (Saluran kencing)

Yaitu saluran untuk mengeluarkan air seni dan air mani. Mulut uretra

adalah awal dari saluran kencing / uretra.

(4) Vas Deferens (Saluran sperma)

Adalah saluran yang menyalurkan sperma dari testis menuju ke prostat.

Vas deferens panjangnya ± 4,5 cm dengan diameter ± 2,5mm.

(5) Epididimis

Adalah saluran – saluran yang lebih besar dari vas deferens. bentuknya

berkelok – kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Sperma yang

dihasilkan oleh testis akan berkumpul di epididimis.

(6) Testis (Pelir)

Berjumlah dua buah untuk mereproduksi sperma setiap hari dengan

bantuan testosterone. Testis berada di dalam scrotum, di luar rongga

panggul karena pertumbuhan sperma membutuhkan suhu yang lebih

rendah dari pada suhu tubuh. Sperma yaitu sel yang berbentuk seperti

berudu berekor hasil dari testis yang dikeluarkan saat ejakulasi bersama

cairan mani dan bila bertemu dengan sel telur yang matang akan terjadi

pembuahan.

(7) Scrotum

Adalah kantung kulit yang melindungi testis, berwarna gelap dan berlipat

– lipat. Scrotum adalah tempat bergantungnya testis. Scrotum
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mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut

dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap.

(8) Kelenjar Prostat

Yaitu kelenjar yang menghasilkan hormone laki – laki (testosteron).

(9) Vesikula Seminalis

Berfungsi menghasilkan sekaligus menampung cairan mani sebagai

media pengantar sperma.

(10) Kandung Kencing

Adalah tempat penampungan sementara air yang berasal dari ginjal (air

seni).

2.2.3 Perilaku Reproduksi Sehat

Menurut Notoadmodjo (2003:114) perilaku adalah bentuk respon atau

reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar organisme (orang). Namun,

dalam memberikan respon sangat tergantung pada karakteristik atau faktor lain

yang bersangkutan. Hal ini berarti meskipun stimulusnya sama bagi beberapa

orang, namun respon tiap – tiap orang akan berbeda. Definisi perilaku kesehatan

adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan

dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman, dan

lingkungan (Notoadmodjo, 2003 : 115).

Sejak masa remaja, pada diri seorang anak terlihat adanya perubahan –

perubahan pada bentuk tubuh yang disertai dengan perubahan struktur dan fungsi.

Pematangan kelenjar pituitari berpengaruh pada proses pertumbuhan tubuh
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sehingga remaja mendapatkan ciri – cirinya sebagai perempuan dewasa atau laki –

laki dewasa.

Masa remaja diawali oleh masa pubertas, yaitu masa terjadinya perubahan

fisik dan fungsi fisiologis. Perubahan tubuh ini disertai dengan perkembangan

bertahap dari karakteristik seksual primer dan karakteristik seksual sekunder.

Karakteristik primer mencakup perkembangan organ reproduksi, sedangkan

karakteristik seksual sekunder mencakup perubahan dalam bentuk tubuh sesuai

dengan jenis kelamin. Karakter seksual sekunder ini tidak berhubungan langsung

dengan fungsi reproduksi, tetapi perannya dalam kehidupan seksual tidak kalah

pentingnya karena berhubungan dengan daya tarik seksual.

Kematangan seksual pada remaja ini menyebabkan munculnya minat

seksual dan keingintahuan remaja tentang seksual. Menurut Tanner (1990) dalam

Kusmiran (2012:31), minat seksual remaja antara lain sebagai berikut :

1) Minat dalam permasalahan yang menyangkut kehidupan seksual
Remaja mulai ingin tahu tentang kehidupan seksual remaja.
Untuk itu, mereka mencari informasi mengenai seks, baik melalui
buku, film, atau gambar yang dilakukan secara sembunyi –
sembunyi. Hal ini dilakukan remaja karena kurang terjalinnya
komunikasi yang bersifat dialogis antara remaja dengan orang
dewasa, baik orangtua maupun guru, mengenai masalah seksual,
dimana kebanyakan masyarakat masih menganggap tabu untuk
membicarakan masalah seksual dalam kehidupan sehari – hari.

2) Keterlibatan aspek emosi dan sosial pada saat berkencan
Perubahan fisik dan fungsi fisiologis pada remaja, menyebabkan
daya tarik terhadap lawan jenis yang merupakan akibat timbulnya
dorongan seksual. Misalnya, pada anak laki – laki dorongan yang
ada dalam dirinya terealisasi dengan aktivitas mendekati teman
perempuannya, hingga terjalin hubungan. Dalam berkencan,
biasanya remaja melibatkan aspek emosi yang diekspresikan
dengan berbagai cara seperti bergandengan tangan, berciuman,
memberikan tanda mata, bunga, kepercayaan, dan sebagainya.

3) Minat dalam keintiman secara fisik
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Dengan adanya dorongan seksual dan rasa ketertarikan terhadap
lawan jenis kelaminnya, perilaku remaja mulai diarahkan untuk
menarik perhatian lawan jenis kelaminnya. Dalam rangka mencari
pengetahuan mengenal seks, ada remaja yang melakukannya
secara terbuka bahkan mulai mencoba mengadakan eksperimen
dalam kehidupan seksual. Misalnya, dalam berpacaran, mereka
mengekspresikan perasaannya dalam bentuk – bentuk perilaku
yang menuntu keintiman secara fisik dengan pasangannya, seperti
berciuman, bercumbu, dan sebagainya.

Perkembangan dan perubahan  perilaku seksual yang terjadi pada masa

remaja dipengaruhi oleh berfungsinya hormon – hormon seksual (hormon

testosteron untuk laki – laki dan hormon progesteron untuk perempuan). Hormon

– hormon tersebutlah yang berpengaruh terhadap dorongan seksual manusia.

Dalam diri remaja, kematangan organ seks dapat berpengaruh buruk bila remaja

tidak mampu mengendalikan rangsangan seksualnya, sehingga remaja tergoda

untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hal ini akan menimbulkan

akibat yang tidak saja dirasakan oleh pasangan remaja, tetapi juga dirasakan oleh

keluarga, orangtua, dan bahkan oleh masyarakat.

Perkembangan seksual yang terjadi pada masa remaja akan menimbulkan

berbagai bentuk aktivitas seksual. Contoh perilakunya adalah berfantasi,

masturbasi, cium pipi, cium bibir, petting, serta berhubungan intim (Kusmiran,

2012:33). Perilaku seksual merupakan perilaku yang bertujuan untuk menarik

perhatian lawan jenis . Perilaku seksual ini sering ditanggapi sebagai hal yang

berkonotasi negatif, padahal perilaku seksual ini sifatnya sangat luas. Contohnya

antara lain mulai dari berdandan, mengerlingkan mata, merayu, menggoda,

bersiul.
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Menurut Pribadi (2011:120) ada beberapa cara untuk mengembangkan

perilaku seks yang sehat dan bertanggung jawab, yaitu :

1) Bergaul dengan teman sebaya dalam batas kesopanan dan
kewajaran. Hargai diri sendiri dan sesama manusia, jalinlah
persahabatan.

2) Hindari kebiasaan melakukan masturbasi atau onani. Alihkan
dorongan seksual pada kegiatan yang bermanfaat (olahraga,
kesenian, dan sebagainya). Kerjarlah prestasi sekolah.

3) Hindari berkhayal, mendengar, melihat, membaca, atau berbicara
tentang hal – hal porno. Porno adalah hal – hal cabul, tidak
senonoh, atau tidak pantas untuk dipikirkan, dilihat, dibaca,
didengar, atau dibicarakan, karena merendahkan nilai – nilai luhur
seks dan bertentangan dengan moral dan agama. Juga melecehkan
harkat dan martabat manusia, terutama kaum perempuan.

4) Berkencanlah ketika kamu siap, sebaiknya sesudah umur 18
tahun. Ketika itu emosi dalam diri lebih stabil, sehingga dalam
bertindak akan berpikir lebih dulu, akan lebih berhati – hati dan
bijak. Jika belum siap, lebih baik kembangkan persahabatan.

5) Jika berkencan, janganlah berkencan tanpa sepengetahuan orang
tua atau  tanpa izin orang tua. Hal ini akan mengundang banyak
masalah untuk diri sendiri yang akan mengganggu konsentrasi
belajar. Pusatkan perhatian pada masa depan yang masih panjang,
raih prestasi setinggi-tingginya.

6) Jika berkencan, kencanlah di tempat umum dan terbuka. Jangan di
tempat tertutup. Temui teman di teras atau ruang tamu, jangan di
dalam kamar. Hal ini tidak sopan dan mengundang pelecehan.
Tidak ada jaminan bahwa hubungan yang terjalin akan berlanjut
ke pernikahan. Batasi sentuhan fisik, sehingga tidak menjurus ke
seks pra nikah.

7) Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah dan tidak
melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Hubungan seks
hanya boleh dilakukan oleh laki – laki dewasa dan perempuan
dewasa dalam ikatan pernikahan yang sah.

8) Jangan buang waktu yang berharga dengan hidup hanya mencari
kesenangan atau kenikmatan semata, seperti berpesta pora atau
mabuk – mabukkan. Lakukan kegiatan yang positif dan
bermanfaat yang menjadikan diri sendiri puas dan nyaman.

Menurut BKKBN (2006) dalam Fitriyani (2008:13), individu dikatakan

mempunyai reproduksi yang sehat jika :
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1) Mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hubungan seks
sebelum menikah.

2) Mampu menjalankan kehidupan seksual yang sehat dengan pasangan
yang sah,

3) Tidak menulari atau tertular penyakit kelamin, serta tidak memaksa
atau dipaksa oleh pasangan kita, apalagi oleh orang lain.

4) Mampu mempunyai keturunan yang sehat.
5) Memperoleh informasi dan pelayanan reproduksi yang kita butuhkan

dan keputusan apapun yang kita ambil seputar masalah reproduksi
kita bisa dipertanggungjawabkan

Imron (2012 : 42) menyebutkan bahwa individu dikatakan bebas dari

gangguan reproduksi apabila individu tersebut :

1) Aman dari kemungkinan kehamilan yang tidak dikehendaki
2) Terlindung dari praktik reproduksi yang berbahaya
3) Bebas memilih alat kontrasepsi yang cocok baginya
4) Memiliki akses terhadap informasi tentang alat kontrasepsi dan

reproduksi
5) Memiliki akses terhadap perawatan kehamilan dan pelayanan

persalinan yang aman
6) Memiliki akses terhadap pengobatan kemandulan (infertility)

Menurut Imran (1999) dalam Prihatin (2007: 62) perilaku seksual remaja

yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut :

1) Menunjukkan adanya penghargaan baik terhadap diri sendiri ataupun
orang lain

2) Mampu mengendalikan diri atau mengontrol diri
3) Mempertahankan diri dari teman sebaya/pacar dan dari hal-hal yang

negatif
4) Memahami konsekuensi tingkah laku.

Pendapat lain tentang perilaku reproduksi sehat menurut Utamadi (2007)

dalam Fitriyanti (2008:14) yaitu:

Perilaku reproduksi sehat yaitu memiliki kemampuan untuk
melindungi diri mereka sendiri dari berbagai penyakit serta
kehamilan yang tidak dikehendaki, sadar akan sikap dan perilaku
seksual mereka. Mereka juga percaya bahwa mengembangkan
reproduksi sehat adalah bagian dari upaya hidup sehat. Untuk
mendapatkan reproduksi sehat harus dapat merawat dan menjaga
tubuh dengan baik, satu hal yang penting adalah bagaimana remaja
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bisa memahami anatomi dan fungsi organ reproduksi mereka.
Pengetahuan dan kemampuan merawat organ reproduksi juga
merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mendapatkan
reproduksi sehat.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa individu dapat

dikatakan memiliki perilaku sehat reproduksi jika (1) memiliki akses informasi

tentang kesehatan reproduksi (2) menjalin hubungan yang positif dengan teman

sebaya (3) melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat (4) bebas dari

penyakit kelamin. Perilaku reproduksi sehat diatas akan dijadikan sebagai

indikator dalam penyusunan angket perilaku reproduksi sehat.

2.2.4 Cara Menjaga Organ Reproduksi

Organ reproduksi mempunyai fungsi yang sangat penting, sehingga harus

dirawat dan dijaga kesehatannya baik di masa kini dan di masa yang akan datang.

Berikut cara menjaga organ reproduksi :

2.2.4.1 Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi Pada Wanita (http://organisasi.org/tips-

cara-menjaga-kesehatan-alat-kelamin-organ-reproduksi-agar-sehat-terawat),

yaitu :

(1) Untuk menjaga kebersihan vagina, yang perlu kita lakukan adalah
membasuh secara teratur bibir vagina secara hati-hati menggunakan air
bersih dan sabun yang lembut setiap habis buang air kecil, buang air besar,
dan ketika mandi. Yang terpenting adalah membersihkan bekas keringat
dan bakteri yang ada disekitar bibir vagina.

(2) Hindarilah penggunaan terlalu sering sabun antiseptik yang keras atau
cairan pewangi untuk menghilangkan bau di daerah kewanitaan.

(3) Menjaga kebersihan pada masa menstruasi. Ganti pembalut sekitar empat
sampai lima kali dalam sehari untuk menghindari pertumbuhan bakteri
pada pembalut yang digunakan dan mencegah masuknya bakteri tersebut
ke dalam vagina.

(4) Memilih pakaian dalam. Yang perlu diperhatikan dalam memilih pakaian
dalam adalah bahan terbuat dari bahan katun sehingga dapat menyerap
keringat dan membiarkan kulit bernapas.

(5) Periksa secara rutin ke dokter spesialis organ genital secara teratur
(setidaknya dua tahun sekali) untuk mendeteksi kemungkinan adanya
kanker pada organ reproduksi.
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(6) Hindari ancaman berbahaya. Alat kelamin cukup sensitif dengan sinar x
rontgen, sehingga perlu diwaspadai untuk tidak sering melakukan rontgen.
Usahakan rontgen satu kali saja dalam tenggat waktu 6 bulan. Hindari pula
makanan, minuman, dan kebiasaan yang merusak kesehatan alat reproduksi
seperi minuman keras, merokok, menggunakan narkoba, dan lain
sebagainya.

(7) Hindari hubungan seks pranikah dan tetap setia pada pasangan. Dengan
alasan apapun jangan melakukan hubungan seks layaknya suami istri
dengan pasangan yang bukan pasangan sah kita serta pilihlah pasangan
yang setia dan bebas penyakit menular.

2.2.4.2 Menjaga Organ Reproduksi Pada Pria

(http://www.indomp3z.us/showthread.php/100754-cara-MEnjaGa-keSehaTAn-

oRgan-rEproduKsi-coWo)

(1) Pertama, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil. Hal itu
untuk menghindari penis dari kotoran yang berasal dari tangan, sekaligus
agar tangan kembali steril setelah memegang penis. Kedua, jangan malas
untuk selalu membersihkan daerah sekitar penis setiap kali mandi. Seputar
organ kemaluan pria memang rentan dengan jamur, terutama daerah
lipatan paha dan bawah kantong kemih. Karenanya, selalu jaga kebersihan
daerah-daerah tersebut. Ketiga, secara berkala, cukurlah bulu kemaluan
agar rapi dan tidak menyebabkan kelembaban. Daerah yang lembab sering
kali menjadi tempat subur bagi jamur.

(2) Hindari memakai celana dalam yang terlalu ketat, karena selain membuat
peredaran darah tidak lancar juga akan membuat penis dan testis
kepanasan.

(3) Jangan sungkan menemui dokter, terutama dokter kulit dan kelamin, untuk
melakukan pemeriksaan rutin. Selain kontrol secara rutin, kita juga harus
segera memeriksakan diri ke dokter bila menemui atau mengalami hal-hal
sebagai berikut; terdapat luka, lecet, atau ruam, atau kutil di daerah testis;
terasa gatal terus-menerus; dan saluran kencing mengeluarkan cairan yang
tidak biasa. Gejala tersebut merupakan indikasi bahwa organ kelamin
sedang terkena penyakit.

(4) Jaga suhu pada bagian alat kelamin. Jika alat kelamin pria berada dalam
lingkungan yang panas, maka sperma yang dihasilkan akan menurun
kualitasnya sehingga bisa jadi tidak akan mampu untuk membuahi sel
telur.

2.2.4.3 Cara Pemeliharaan Organ Reproduksi Untuk Pria Dan Wanita

Menurut Kusmiran (2012:24) cara pemeliharaan alat reproduksi secara umum

untuk remaja laki-laki dan perempuan antara lain:

(1) Mengganti celana dalam minimal dua kali sehari
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(2) Membersihkan kotoran yang keluar dari alat kelamin dan anus dengan air atau
kertas pembersih (tisu). Gerakan cara membersihkan anus untuk perempuan
adalah dari daerah vagina ke arah anus untuk mencegah kotoran dari anus masuk
ke vagina.

(3) Tidak menggunakan air yang kotor untuk mencuci vagina
(4) Dianjurkan untuk mencukur atau merapikan rambut kemaluan karena bisa

ditumbuhi jamur atau kutu yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gatal.

Alat reproduksi dapat terkena sejenis jamur atau kutu yang dapat menyebabkan

rasa gatal atau tidak nyaman bila tidak dirawat kebersihannya. Mencuci vagina dengan air

kotor, pemeriksaan dalam yang tidak benar, penggunaan pembilas vagina yang

berlebihan, pemeriksaan yang tidak higienis, dan adanya benda asing dalam vagina dapat

menyebabkan keputihan yang abnormal. Keputihan juga dapat muncul karena pengobatan

hormonal, celana yang tidak menyerap keringat, dan penyakit menular seksual. Keputihan

yang abnormal berwarna putih, hijau, atau kuning, berbau, sangat gatal, atau disertai nyeri

perut bagian bawah.

Berdasarkan teori – teori mengenai kesehatan reproduksi di atas, dapat

dismpulkan bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat yang dimiliki

oleh individu secara fisik, mental, dan sosial yang berhubungan dengan sistem

reproduksi, tidak hanya terhindar dari penyakit namun juga sehat secara mental

dan sosio kultural. Perilaku reproduksi sehat merupakan perilaku sadar diri

terhadap perilaku seksualnya dan melindungi diri dari ancaman yang

membahayakan organ reproduksinya.

Aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu diambil dari perilaku

reproduksi sehat. Adapun perilaku reproduksi sehat ditunjukkan oleh beberapa hal

yaitu (1) memiliki akses informasi tentang kesehatan reproduksi (2) menjalin

hubungan yang positif dengan teman sebaya (3) melakukan kegiatan yang positif

dan bermanfaat (4) bebas dari penyakit kelamin.
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2.3 Interaksi Sosial

Proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat. Di

mana di dalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia dengan

manusia lainnya. Proses hubungan tersebut berupa interaksi sosial yang terjadi

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abdulsyani (1994:151) bahwa interaksi

sosial dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara dua belah pihak, yaitu

antara individu satu dengan individu atau kelompok lainnya dalam rangka

mencapai tujuan tertentu.

Pembahasan mengenai teori interaksi sosial dalam penelitian ini mencakup

pengertian interaksi sosial, ciri – ciri interaksi sosial, kriteria kemampuan interaksi

sosial yang baik, faktor – faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, syarat –

syarat terjadinya interaksi sosial dan hubungan antara interaksi sosial dengan

perilaku reproduksi sehat.

2.3.1 Pengertian Interaksi Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dalam kesehariannya

manusia pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya saja, beras yang

kita makan sehari – hari merupakan hasil kerja keras para petani, rumah yang

menjadi tempat tinggal kita merupakan hasil dari kerjasama para pekerja

bangunan atau mungkin tetangga kita yang sudah membantu untuk mendirikan

rumah. Jadi, sudah jelas bahwa manusia tidak akan mampu hidup di dunia ini

sendirian tanpa bantuan dari orang lain.
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Adanya kebutuhan akan bantuan tersebut yang menjadi awal dari

terbentuknya interaksi sosial dengan orang lain. Menurut H. Bonner dalam

Ahmadi (2007:49) bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara individu

atau lebih, dimana individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau

memperbaiki individu yang lain atau sebaliknya. Hal itu senada dengan pendapat

yang diungkapkan Walgito (2003 : 65) yang menyatakan bahwa “Interaksi sosial

merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, dimana

individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya sehingga terjadi

hubungan yang saling timbal balik”.

Pengertian lain dari interaksi sosial menurut Thibaut dan Kelly dalam (Ali

dan Asror, 2004:87) yaitu “peristiwa salaing mempengaruhi satu ama lain ketika

dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama

lain, atau berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan Suranto (2011:5) menyatakan

bahwa “interaksi sosial adalah suatu proses hubungan yang dinamis dan saling

pengaruh-mempengaruhi antar manusia.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah

hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dimana individu

yang satu mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya sehingga terjadi

hubungan yang saling timbal balik.

2.3.2 Ciri – Ciri Interaksi Sosial

Dalam interaksi sosial terdapat beberapa ciri – ciri yang tekandung di

dalamnya, diantaranya adalah menurut Santosa (2004 : 11) mengatakan bahwa
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“ciri – ciri interaksi sosial adalah adanya hubungan; adanya individu; adanya

tujuan; dan adanya hubungan dengan struktur dan fungsi sosial”. Secara rinci

adalah sebagai berikut :

(1) Adanya hubungan
Setiap interaksi sudah barang tentu terjadi karena adanya hubungan
antara individu dengan individu maupun antara individu dengan
kelompok.

(2) Ada Individu
Setiap interaksi sosial menurut tampilnya individu – individu yang
melaksanakan hubungan.

(3) Ada Tujuan
Setiap interaksi sosial memiliki tujuan tertentu seperti mempengaruhi
individu lain.

(4) Adanya Hubungan dengan struktur dan fungsi sosial
Interaksi sosial yang ada hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok
ini terjadi karena individu dalam hidupnya tidak terpisah dari kelompok.
Di samping itu, tiap – tiap individu memiliki fungsi di dalam
kelompoknya.

Berdasarkan ciri – ciri interaksi sosial di atas dapat disimpulkan bahwa

dalam berinteraksi sosial pastinya akan terjalin hubungan antara individu yang

satu dengan individu yang lain, dan di dalam interaksinya itu pasti mempunyai

tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan individu maupun kelompok. Untuk

mencapai tujuan itu diperlukan adanya struktur dan fungsi sosial.

2.3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Sosial

Faktor – faktor yang mempengaruhi berlangsungnya interaksi sosial, baik

secara tunggal maupun secara bergabung ialah :



29

2.3.3.1 Faktor Imitasi

Faktor imitasi ini telah di uraikan oleh Gabriel Tarde dalam Ahmadi (2007

: 52) yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya

berdasarkan pada faktor imitasi saja. Hal tersebut misalnya pada anak yang

sedang belajar bahasa, seakan – akan mereka mengimitasi dirinya sendiri,

mengulang bunyi kata – kata, melatih fungsi lidah, dan mulut untuk berbicara.

Kemudian ia mengimitasikan kepada orang lain, dan memang sukar orang belajar

bahasa tanpa mengimitasi orang lain, bahkan tidak hanya berbahasa saja, tetapi

juga tingkah laku tertentu, cara memberi hormat, cara berterima kasih, cara

memberi isyarat, dan lain – lain kita pelajari pada mula – mulanya mengimitasi.

Peranan faktor imitasi dalam interaksi sosial juga mempunyai segi – segi

yang negatif, yaitu :

(a) mungkin yang diimitasi itu salah, sehingga menimbulkan kesalahan kolektif

yang meliputi jumlah manusia yang besar.

(b) kadang – kadang orang yang mengimitasi sesuatu tanpa kritik, sehingga

dapat menghambat perkembangan kebiasaan berpikir kritis.

2.3.3.2 Faktor Sugesti

Sugesti yang dimaksud adalah pengaruh psikis, baik yang datang dari

dirinya sendiri maupun dari orang lain, baik yang datang dari dirinya sendiri

maupun dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik.

Karena itu dalam psikologi sugesti ini dibedakan adanya :

(a) auto – sugesti, yaitu sugesti terhadap diri yang datang dari dirinya sendiri.

(b) hetero – sugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain.
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Baik auto-sugesti maupun hetero-sugesti dalam kehidupan sehari – hari

memegang peranan yang cukup penting. Banyak hari – hari yang tidak diharapkan

oleh individu baik karena auto-sugesti maupun karena hetero sugesti. Arti sugesti

dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial adalah hampir sama.

Bedanya ialah bahwa dalam imitasi orang yang satu mengikuti salah satu darinya,

sedangkan pada sugesti seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya,

lalu diterima oleh orang lain di luarnya.

Dalam ilmu jiwa sosial sugesti dapat dirumuskan sebagai suatu proses di

mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan, atau pedoman –

pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Sugesti akan

mudah terjadi bila memenuhi syarat – syarat dahulu, yaitu :

(a) Sugesti karena hambatan berpikir

Sugesti akan diterima oleh orang lain tanpa adanya kritik terlebih dahulu.

Karena itu maka bila orang itu dalam keadaan bersikap kritis adalah sulit

untuk menerima sugesti dari orang lain. Makin kurang daya

kemampuannya memberikan kritik maka akan makin mudahlah orang itu

menerima sugesti dari orang lain. Dari kritik itu akan mengalami hambatan

kalau individu itu dalam keadaan lemah/lelah misalnya, terutama lelah

berpikirnya, atau kalau individu itu terkena stimulus yang bersifat

emosional, hal ini biasanya akan dapat mempengaruhi daya berpikirnya

dalam arti bahwa daya berpikirnya  itu akan terhalang oleh karena adanya

emosi itu. Pada umumnya apabila orang terkena kesan atau stimulus yang

bersifat emosional tidak dapat lagi berpikir secara baik atau secara kritis,



31

sehingga dengan demikian akan mudah menerima apa yang dikemukakan

oleh orang lain.

(b) Sugesti karena keadaan pikiran terpecah belah (dissosiasi)

Orang itu akan mudah juga menerima sugesti dari orang lain apabila

kemampuan berpikirnya itu terpecah belah. Orang itu mengalami

dissosiasi kalau orang itu dalam keadaan kebingungan karena menghadapi

bermacam – macam persoalan misalnya. Karena itu orang yang sedang

kebingungan pada umumnya akan mudah menerima apa yang

dikemukakan oleh orang lain tanpa dipikir terlebih dahulu.

(c) Sugesti karena mayoritas

Dalam hal ini orang akan mempunyai kecenderungan untuk menerima

suatu pandangan, pendapat, atau norma – norma, dan sebagainya, apabila

norma – norma itu mendapatkan dukungan orang banyak atau mayoritas,

dimana sebagian besar dan kelompok atau golongan itu memberikan

sokongan atas pendapat, pandangan – pandangan tersebut. Orang akan

merasa terasing apabila menolak pendapat, pandangan, atau norma, dan

sebagainya yang telah mendapatkan dukungan dan mayoritas itu. Orang

beranggapan oleh karena sebagian besar dari anggota telah menerimanya,

maka adalah akan terasing atau tersingkir dan mayoritas bila tidak ikut

menerimanya.

(d) Sugesti karena minoritas

Orang mempunyai kecenderungan bahwa akan mudah menerima apa yang

dikemukakan oleh orang lain itu apabila yang memberikan itu mempunyai
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otoritas mengenai masalah yang disampaikan. Hal demikian akan

menimbulkan suatu sikap percaya bahwa apa yang dikemukakan itu

memang benar, karena menjadi bidangnya, sehingga hal ini akan

menimbulkan suatu pendapat bahwa apa yang dikemukakan itu pasti

mengandung kebaikan atau kebenaran.

(e) Sugesti karena will to believe

Bila dalam diri individu telah ada pendapat yang mendahuluinya dan

pendapat ini masih dalam keadaan yang samar – samar dan pendapat

tersebut searah dengan yang disugestikan itu, maka pada umumnya orang

itu akan mudah menerima pendapat tersebut. Orang yang ada dalam

keadaan ragu – ragu akan mudah menerima sugesti dari pihak lain. Dengan

demikian sugesti itu akan lebih meyakinkan tentang pendapat yang telah

ada padanya yang masih dalam keadaan samar – samar itu.

2.3.3.3 Faktor Identifikasi

Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik

(sama) dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun secara bantiniah. Misalnya

identifikasi seorang anak perempuan untuk menjadi sama seperti ibunya. Proses

identifikasi ini mula – mula berlangsung secara tidak sadar (secara dengan

sendirinya) kemudian irrasional, yaitu berdasarkan perasaan – perasaan atau

kecenderungan – kecenderungan dirinya yang tidak diperhitungkan secara

rasional, dan yang ketiga identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma –

norma, cita – cita, dan pedoman – pedoman tingkah laku orang yang

mengidentifikasi itu. Identifikasi perlu dimulai lebih dahulu dengan teliti sebelum
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mereka mengidentifikasikan dirinya. Nyata bahwa saling hubungan sosial yang

berlangsung pada identifikasi adalah lebih mendalam daripada hubungan yang

berlangsung atas proses – proses sugesti maupun imitasi.

2.3.3.4 Faktor Simpati

Simpati adalah perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang yang

lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan berdasarkan

penilaian perasaan seperti juga pada proses identifikasi. Bahkan orang dapat tiba –

tiba merasa tertarik kepada orang lain dengan sendirinya karena keseluruhan cara

– cara bertingkah laku menarik baginya. Proses simpati dapat pula berjalan secara

perlahan – lahan secara sadar dan cukup nyata dalam hubungan dua atau lebih

orang. Perbedaannya dengan identifikasi, dorongan utamanya adalah ingin

mengikuti jejak. Mencontoh dan ingin belajar. Sedangkan pada simpati, dorongan

utama adalah ingin mengerti dan ingin kerjasama. Dengan demikian simpati

hanya akan berlangsung dan berkembang dalam relasi kerja sama antara dua

orang atau lebih, bila terdapat saling pengertian.

2.3.4 Kriteria Kemampuan Interaksi Sosial Yang Baik

Kemampuan interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dimiliki

oleh setiap manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam

menjalin hubungan, pastilah terjadi suatu kontak dan komunikasi antara individu

yang satu dengan individu yang lainnya. Kontak yang terjadi tersebut dapat

berupa kontak primer atau kontak langsung maupun kontak sekunder atau tidak

langsung. Hal tersebut merupakan syarat mutlak terbentuknya hubungan antara
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individu yang satu dengan individu yang lain. Penjelasan tersebut di perkuat

dengan pendapatnya Dayakisni dan Hudaniah (2009 : 119) yang menyatakan

bahwa, “interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat

yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi”.

Menurut Santosa (2004 : 11), ciri – ciri interaksi sosial adalah adanya

hubungan; adanya individu; adanya tujuan; dan adanya hubungan dengan struktur

dan fungsi sosial. Dalam lingkungan sekolah, ciri – ciri interaksi sosial dapat

dicontohkan misalnya hubungan antara kepala sekolah dengan guru, antara siswa

dengan siswa, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan karyawan lain yang

ada di sekolah, dan sebagainya. Ciri – ciri yang baik antara siswa dengan siswa

misalnya adanya kebersamaan, rasa saling membutuhkan, saling menghargai, dan

menghormati, saling membantu satu sama lain, tidak membedakan status sosial.

Terkait dengan syarat terjadinya interaksi sosial, dapat disimpulkan bahwa

kriteria interaksi sosial yang baik adalah individu dapat melakukan kontak sosial

dengan baik, baik kontak primer maupun sekunder, dan hal ini ditandai dengan

kemampuan individu dalam melakukan percakapan dengan orang lain, saling

mengerti, dan mampu bekerjasama dengan orang lain. Selain itu, individu juga

perlu memiliki kemampuan melakukan komunikasi dengan orang lain, yang

ditandai dengan adanya rasa keterbukaan, empati, memberikan dukungan, rasa

positif pada orang lain, dan adanya kesamaan atau disebut kesetaraan dengan

orang lain. Kemampuan – kemampuan tersebut menunjukkan kriteria interaksi

sosial yang baik.
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2.3.5 Syarat – Syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Ada dua syarat pokok terjadinya interaksi sosial, senada dengan pendapat

Dayakisni dan Hudaniah (2009:119) yang menyatakan bahwa interaksi sosial

tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak

sosial dan komunikasi. Yang pertama adalah kontak sosial; kontak sosial dapat

terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara

kelompok dengan kelompok. Menurut Abdulsyani (1994:154) “kontak sosial

adalah hubungan antara satu orang atau lebih, melalui percakapan dengan saling

mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan

masyarakat”.

Kontak sosial dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kontak primer dan

kontak sekunder. Kontak primer, terjadi apabila seseorang mengadakan hubungan

secara langsung seperti : tatap muka, saling senyum, berjabat tangan, dan lain –

lain. Sedangkan kontak sekunder, yaitu kontak tidak langsung atau memerlukan

perantara seperti : menelpon dan berkirim surat. Apabila dicermati, baik dalam

kontak primer maupun kontak sekunder terjadi hubungan timbal balik antara

komunikator dan komunikan. Dalam percakapan tersebut agar kontak sosial dapat

berjalan dengan baik, harus ada rasa saling pengertian dan kerjasama yang baik

antara komunikator dengan komunikan.

Dari penjelasan di atas terlihat ada tiga komponen pokok dalam kontak

sosial, yaitu : (1) percakapan, (2) saling pengertian, (3) kerjasama antara

komunikator dan komunikan. Ketiga komponen tersebut merupakan kemampuan

interaksi sosial yang harus dimiliki oleh individu. Ketiga komponen pokok dalam
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kontak sosial itu akan dijadikan indikator dalam penyusunan instrumen yang akan

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Yang kedua adalah adanya komunikasi; sementara komunikasi baik verbal

maupun non verbal merupakan saluran untuk menyampaikan perasaan ataupun

gagasan dan sekaligus sebagai media untuk dapat menafsirkan atau memahami

pikiran atau perasaan orang lain. Menurut De Vito dalam (Sugiyo, 2005 : 4)

menyatakan bahwa “ciri – ciri komunikasi meliputi lima ciri yaitu : keterbukaan,

empati, dukungan, rasa positif, dan kesamaan”. Adapun penjelasannya sebagai

berikut :

1) Keterbukaan atau opennes
Komunikasi antar pribadi mempunyai ciri keterbukaan
maksudnya adanya kesediaan kedua belah pihak untuk membuka
diri, mereaksi kepada orang lain, merasakan pikiran dan perasaan
orang lain. Keterbukaan ini sangat penting dalam komunikasi
antarpribadi agar komunikasi menjadi lebih bermakna dan efektif.
Keterbukaan ini berarti adanya niat dari masing-masing pihak
yang dalam hal ini antara komunikator dan komunikan saling
memahami dan membuka pribadi masing-masing.

2) Empati
Dalam komunikasi antarpribadi perlu ada empati dari
komunikator, hal ini dapat dinyatakan bahwa komunikasi
antarpribadi akan berlangsung secara kondusif apabila pihak
komunikator menunjukkan rasa empati pada komunikan. Empati
dapat diartikan sebagai menghayati perasaan orang lain atau turut
merasakan apa yang dirasakan orang lain. Menurut Surya (2003)
dalam Sugiyo (2005: 5) empati adalah sebagai suatu kesediaan
untuk memahami orang lain secara paripurnabaik yang nampak
maupun yang terkandung, khususnya dalam aspek perasaan,
pikiran, dan keinginan. Dengan berempati kita menempatkan diri
dalam suasana perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain sedekat
mungkin. Secara psikologis apabila dalam komunikasi
komunikator menunjukkan empati pada komunikan akan
menunjang berkembangnya suasana hubungan yang didasari atas
saling pengertian, penerimaan, dipahami, dan adanya kesamaan
diri.
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3) Dukungan
Dalam komunikasi antarpribadi perlu dimunculkan sikap
memberi dukungan dari pihak komunikator agar komunikan mau
berpartisipasi dalam kominikasi. De Vito (1989) yang dikutip
Sugiyo (2005: 5) secara tegas menyatakan keterbukaan dan
empati tidak akan bertahan lama apabila tidak didukung oleh
suasana yang mendukung. Hal ini berarti bahwa dalam
komunikasi antarpribadi perlu adanya suasana yang mendukung
atau memotivasi, lebih-lebih dari komunikator.

4) Rasa positif
Rasa positif dalam komunikasi antarpribadi ditunjukkan oleh
sikap dari komunikator khususnya sikap positif. Sikap positif
dalam hal ini berarti adanya kecenderungan bertindak pada diri
komunikator untuk memberikan penilaian yang positif terhadap
komunikan. Dalam komunikasi antarpribadi sikap positif ini
ditunjukkan oleh sekurang-kurangnya dua aspek/ unsur yaitu:
pertama, komunikasi antarpribadi hendaknya memberikan nilai
positif dari komunikator. Maksud pernyataan ini yaitu apabila
dalam komunikasi, komunikator menunjukkan sikap positif
terhadap komunikan maka komunikan juga akan menunjukkan
sikap positif. Sebaliknya jika komunikator menunjukkan sikap
negatif maka komunikan juga akan bersikap negatif. Kedua,
perasaan positif pada diri komunikator. Hal ini berarti bahwa
situasi dalam komunikasi antarpribadi hendaknya menyenangkan.
Apabila kondisi ini tidak muncul maka komunikasi akan
terhambat dan bahkan akan terjadi pemutusan hubungan.

5) Kesamaan
Kesamaan menunjukkan kesetaraan antara komunikator dan
komunikan. Dalam komunikasi antarpribadi kesetaraan ini
merupakan ciri yang penting dalam keberlangsungan komunikasi
dan bahkan keberhasilan komunikasi antarpribadi. Apabila dalam
komunikasi antarpribadi komunikator merasa mempunyai derajat
kedudukan yang lebih tinggi daripaad komunikan maka
dampaknya akan ada jarak dan ini berakibat proses komunikasi
akan terhambat. Namun apabila komunikator memposisikan
dirinya sederajat dengan komunikan maka pihak komunikan akan
merasa nyaman sehingga proses komunikasi akan berjalan dengan
dengan baik dan lancar.

Dalam melakukan komunikasi dengan orang lain, harus ada rasa

keterbukaan, empati, memberikan dukungan atau motivasi, rasa positif pada orang

lain, dan adanya kesamaan atau kesetaraan dengan orang lain.
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat – syarat yang

dibutuhkan dalam interaksi adanya kontak sosial dan adanya komunikasi, baik itu

kontak primer maupun kontak sekunder dan komunikasi verbal maupun

komunikasi non verbal. Apabila individu mampu memenuhi syarat – syarat yang

ada dalam interaksi sosial, maka akan terjalin hubungan yang baik dengan orang

lain.  Syarat – syarat interaksi sosial diatas akan dijadikan sebagai indikator dalam

penyusunan skala interaksi sosial.

Berdasarkan teori –teori tentang interaksi sosial di atas, dapat disimpulkan

bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu yang satu dengan individu

yang lain, dimana individu yang satu mempengaruhi individu yang lain atau

sebaliknya sehingga terjadi hubungan saling timbal balik.

Aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini diambil dari syarat – syarat

kemampuan interaksi sosial. Adapun syarat interaksi sosial yaitu adanya kontak

sosial dan adanya komunikasi. Indikator dari interaksi sosial yaitu (1) percakapan,

(2) saling pengertian, (3) bekerjasama, (4) keterbukaan, (5) empati, (6)

memberikan dukungan atau motivasi, (7) rasa positif, (8) adanya kesamaan

dengan orang lain.

2.3.6 Hubungan Antara Interaksi Sosial dengan Perilaku Reproduksi Sehat

Remaja secara bertahap akan melepaskan ketergantungannya dari orang

tua, dan menjadi dewasa. Ia mulai membangun hubungan yang lebih serius

dengan lawan jenis dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman –
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temannya. Orang tua merasa cemas akan hubungan yang lebih serius atau terlalu

dini, apalagi jika tugas sekolah anak terabaikan.

Kelompok remaja berperan penting sebagai teman se-nasib, partner, atau

saingan. Melalui kehidupan kelompok, remaja dapat mempunyai peran, mencoba

sesuatu, dan menyatakan siapa dirinya. Terkait pula dengan perkembangan

seksual remaja, jika kelompok sebaya memiliki nilai – nilai positif, perkembangan

remaja pun positif. Jika sebaliknya, remaja akan terjerumus kepada berbagai

perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masa

depan remaja itu sendiri.

Menurut Pribadi (2011:119) umumnya remaja mendapatkan
pengetahuan seks dari teman atau orang lain yang belum tentu memiliki
pandangan tentang seks yang sehat dan bertanggung jawab. Majalah,
film, video dan internet sering berisi informasi tentang seks secara tidak
bertanggung jawab, yang sangat besar pengaruhnya pada kehidupan
remaja dan memacu dorongan seks serta perilaku seks beresiko.
Informasi tentang seks secara benar, sehat dan bertanggung jawab dapat
diperoleh dari buku – buku yang isinya dapat dipertanggung jawabkan.
Dan dari orang – orang yang dapat dipercaya tentang hal itu. Disinilah
peran orang tua, guru, dan orang dewasa lain yang dapat memberi arahan
remaja, bukan hanya memberi nasihat, tetapi dalam sikap dan
keteladanannya.

Komunikasi adalah inti suksesnya suatu hubungan antara orangtua dan

remaja. Orangtua harus menyediakan waktu yang cukup untuk berinteraksi

dengan anak remaja di rumah dan berbicara secara terbuka tentang apa saja

mengenai kehidupan remaja termasuk tentang reproduksi sehat.

Menurut Zimmer-Gembeck (2002) dalam Kurniawan (2008:43) bahwa

teman sebaya amat besar pengaruhnya bagi kehidupan sosial dan perkembangan

diri remaja. Pendapat dan pandangan teman biasanya lebih diterima daripada

pendapat orangtua. Informasi mengenai kesehatan reproduksi dan bimbingan
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seksual yang diperoleh melalui teman sebaya sedikit banyak telah memberikan

dorongan untuk menentukan sikap seorang remaja dalam melakukan interaksi

dengan pasangannya. Ketika remaja mulai menjalin hubungan dengan lawan

jenisnya, lingkungan atau dukungan teman sebaya menjadi salah satu motivasi

dan pembentukan identitas diri seorang remaja dalam melakukan sosialisasi.

2.4 Konsep Diri

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam

pergaulan sehari-hari adalah konsep diri. Rogers dalam Supratiknya (1993:134)

menyatakan bahwa konsep diri merupakan persepsi-persepsi tentang sifat-sifat

diri seseorang dan persepsi-persepsi tentang hubungan-hubungan antara dirinya

dengan orang lain dan dengan berbagai aspek kepribadian beserta nilai-nilai yang

terkandung di dalamnya.

Individu yang memiliki konsep diri positif akan memandang dirinya

dengan kacamata yang positif, yaitu mampu menerima kelemahan dan kelebihan

yang dimiliki serta mampu menanggapi kegagalan yang dialami sebagai pelajaran

yang berharga. Sedangakan individu yang memiliki konsep diri negatif, individu

tidak mampu melihat kelebihan yang dimiliki dan tidak mampu menerima

kelemahan yang dimiliki, serta tidak mau mencoba hal-hal yang baru karena takut

mengalami kegagalan.

Pembahasan tentang konsep diri dalam penelitian ini mencakup pengertian

konsep diri, isi konsep diri, faktor – faktor yang mempengaruhi konsep diri,
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karakterisik konsep diri, dimensi konsep diri, dan hubungan antara konsep diri

dengan perilaku reproduksi sehat.

2.4.1 Pengertian Konsep Diri

Menurut Rahmat (2003 : 99), konsep diri adalah pandangan dan perasaan

kita tentang diri kita. Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologi, sosial dan

fisis. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Sugiyo (2005 : 49), bahwa

konsep diri adalah gambaran mengenai dirinya sendiri baik yang berhubungan

dengan aspek fisik, sosial dan psikologis.

Selain itu Pearson (1991) dalam Sugiyo (2005 : 49), menyatakan bahwa

konsep diri yaitu kesan individu yang relatif stabil mengenai diri sendiri, tidak

hanya mencakup persepsi individu mengenai karakteristik fisik, melainkan juga

penilaian mengenai apa pernah dicapai, apa yang dijalani, dan apa yang dicapai.

Pendapat lain tentang konsep diri menurut Hendriati
(2006:138) bahwa konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki
seseorang tentang dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-
pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan.
Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan
berkembang dari pengalaman yang terus menerus dan terdiferensiasi.
Dasar dari konsep diri individu ditanamkan pada saat-saat dini
kehidupan anak dan menjadi dasar yang mempengaruhi tingkah
lakunya dikemudian hari.

Menurut Sobur (2003 : 507) konsep diri adalah semua persepsi kita

terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis,

yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Sedangkan

Stuart dan Sundeen dalam Kurniawan (2009:6) menyebutkan bahwa konsep diri

adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu
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tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan

orang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep

diri adalah persepsi tentang diri sendiri yang meliputi aspek fisik, sosial,

psikologis, serta penilaian mengenai apa yang pernah dicapai yang didasarkan

pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain.

2.4.2 Isi Konsep Diri

Menurut Jersild dalam Burns (1993 : 209) susunan dari isi konsep diri

berasal dari kedewasaan psikologi yang mencakup :

(1) karakteristik – karakteristik fisik, (2) cara berpakaian, model
rambut dan make up, (3) kesehatan dan kondisi fisik, (4) kepemilikan
benda – benda yang dipunyai, (5) hubungan keluarga, (6) olahraga,
permainan dan hobi – hobi, (7) sekolah dan pekerjaan sekolah, (8)
status intelektual, (9) bakat khusus dan kemampuan khusus atau minat
khusus, (10) ciri kepribadian, (11) sikap dan hubungan sosial, (12) ide
religius, minat religius keyakinan, dan (13) kemandirian.

(1) Karakteristik termasuk di dalamnya penampilan secara umum, ukuran

tubuh dan berat tubuh yang proposional yang sesuai dengan ukuran orang

normal, sosok dan bentuk tubuh, dan detail – detail dari kepala dan tungkai

lengan. Menurut Burns (1993 : 197) bahwa:

Karakteristik fisik yang ideal ini didasarkan pada norma –
norma budaya yang dipelajari. Semakin mendekati kecocokan
diantara karakteristik fisik yang telah ada dan yang ideal yang
dipegang oleh seorang individu maka semakin besar
kemungkinannya orang tersebut akan menunjukkan secara
umum perasaan harga diri yang tinggi begitu pula akan merasa
positif tentang penampilannya.

(2) Cara berpakaian meliputi cara berpakaian menurut peraturan sekolah,

mode rambut dan make-up yang pantas dipakai di sekolah.
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(3) Kesehatan dan kondisi fisik ini meliputi kesehatan dan kondisi fisik yang

optimal, kondisi kesehatan yang optimal dapat membuat individu tersebut

untuk mampu melaksanakan aktivitas – aktivitasnya dengan baik dan

optimal.

(4) Kepemilikkan benda – benda yang dipunyai seperti fasilitas yang dimiliki.

Segala fasilitas yang dapat mendukung proses belajar individu tersebut.

(5) Hubungan keluarga termasuk di dalamnya komunikasi antara keluarga.

Meliputi komunikasi dengan orang tua dan saudara – saudara. “ Orang tua

mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam pengembangan konsep

diri karena mereka merupakan sumber otoritas dan sangat kemungkinan

besar sebagai sumber kepercayaan” (Burns, 1993 : 204).

(6) Olahraga, permainan dan hobi – hobi meliputi partisipasinya dan

kemampuannya. Burns (1993 : 212), mengemukakan bahwa :

Penekanan pada hobi – hobi dan kemampuan – kemampuan oleh
anak – anak sekolah ini menunjuk pada kompetensi dan
keunggulan dipegang sebagai nilai – nilai yang penting pada
tahap ini, memberikan kesempatan bagi perbandingan –
perbandingan yang implisit dengan orang – orang lain sewaktu
anak itu mencoba untuk mendefinisikan konsep dirinya di
konteks kegiatan sekolahnya.

(7) Sekolah dan pekerjaan sekolah meliputi kemampuan dan sikap. Siswa –

siswa yang berhasil secara khas dicirikan oleh kepercayaan diri,

penerimaan diri, perasaan – perasaan kedamaian dan kompetensi pribadi,

dan pada umumnya perasaan hormat diri yang lebih stabil.

(8) Status intelektual termasuk kecerdasan dan prestasi. Variabel – varibel

yang memberikan korelasi yang paling tinggi terhadap penampilan

akademis berkaitan dengan sikap diri dan motivasi pribadi. Menurut Burns

(1993 : 362):

Anak – anak yang memiliki konsep – konsep diri yang positif
mampu membuat penilaian yang lebih positif dan yang lebih
jelas mengenai kemampuan mereka untuk berprestasi di
lingkungan sekolah dan sesungguhnya memberikan hasil dalam
studi akademis mereka yang superior dibandingkan dengan hasil
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yang didapat oleh murid – murid yang mempunyai perasaan
tentang diri mereka yang lebih tidak menentu dan lebih negatif.

(9) Bakat khusus dan kemampuan khusus atau minat khusus yang dimilikinya.

Penekanan pada hobi – hobi dan kemampuan – kemampuan oleh anak –

anak sekolah ini menunjuk pada kompetensi dan keunggulan dipegang

sebagai nilai – nilai yang penting pada tahap ini, memberikan kesempatan

bagi perbandingan – perbandingan yang implisit dengan orang – orang lain

sewaktu anak itu mencoba untuk mendefinisikan konsep dirinya di konteks

kegiatan sekolahnya.

(10) Ciri kepribadian termasuk di dalamnya temperamen, diposisi, ciri

karakter, dan tendensi emosinal. Perubahan – perubahan emosional yang

mempengaruhi konsekuensi terhadap perubahan – perubahan fisiologis

juga dapat mempengaruhi konsep diri. Individu tersebut dapat menjadi

sakit pada keadaan tentram dan keadaan gelisah, menunjukkan tingkah

laku yang gugup yang memberi kesan ketidakmatangan.

(11) Sikap dan hubungan sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Reaksi –

reaksi dari masyarakat yang tidak menyenangkan pada hal – hal ini

mengarah kepada perasaan – perasaan tidak matang bersosial dan rendah

diri. Guru – guru dan kelompok teman – teman sebaya mulai

menggantikan orang tua sebagai sumber utama informasi diri. Dengan

pancaran keahlian mereka, otoritas dan evaluasi mereka, guru – guru

merupakan “orang lain yang di hormati” yang memberikan kepada konsep

diri murid – murid mereka penguatan positif, netral dan yang negatif, dan

menciptakan sebuah etos di dalam hubungan tersebut yang mungkin

meningkatkan atau menurunkan prestasi akademis.

(12) Ide religius meliputi minat religius, keyakinan dan praktik religius.

Peningkatan keseringan pernyataan mengenai keyakinan dan nilai yang

dibuat oleh individu menandakan upaya mereka untuk membentuk sebuah

konsep diri yang stabil yang menggabungkan seperangkat nilai – nilai

dasar.
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(13) Serta kemandirian terhadap pengelolaan peristiwa – peristiwa praktis.

Bila arah dari perkembangan kepribadian telah kearah yang positif, suatu

perasaan harga diri telah bertumbuh dari sejumlah pengalaman sukses

dalam suatu tugas memahami arti arti budayanya. Bersama dengan ini,

individu tersebut telah sampai kepada keyakinan bahwa dia sedang

melangkah kea rah masa depan yang dapat di pahaminya dimana ia akan

mempunyai sebuah peranan yang pasti untuk berperan.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa konsep diri berkembang

bukan hanya mengenai perilaku atau sikap individu, namun membayangkan

gambaran tentang diri sendiri yang bersifat fisik misalnya berupa penampilan,

cara dia berpakaian atau ciri – ciri pribadi lain yang dimilikinya.

2.4.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Diri

Perkembangan konsep diri dimulai dengan interaksi antara individu

dengan lingkungan. Pandangan yang dimiliki tentang siapa diri kita tidaklah

bersifat statis, karena konsep diri dapat dipelihara atau berubah sepanjang rentang

kehidupan manusia. Hal inilah bukti bahwa konsep diri diperoleh dari hasil

interaksi dengan lingkungannya (Musiana, 1996) dalam Sugiyo (2005 : 52). Oleh

karena itu keluarga sebagai lingkungan yang pertama bagi individu sangat

berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anak.

Verderber (1984) dalam Sobur (2003 : 518) menyebutkan sedikitnya tiga

faktor yang memengaruhi konsep diri, yakni 1) self – appraisal, 2) reactions and

responses of other, dan 3) roles you play. Kemudian Brooks menambahkan faktor

lain yaitu 4) reference group.
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(1) Self Appraisal – Viewing Self as an Object

Istilah ini menunjukkan suatu pandangan, yang menjadikan diri

sendiri sebagai objek dalam komunikasi, atau dengan kata lain adalah kesan

kita terhadap diri kita sendiri.

Dalam hal ini, kita membentuk kesan – kesan kita tentang diri kita.

Kita mengamati perilaku fisik (lahiriah) secara langsung; misalnya, kita

melihat diri kita di depan cermin dan kemudian menilai atau

mempertimbangkan ukuran badan, cara berpakaian, dan sebagainya.

Penilaian – penilaian tersebut sangat berpengaruh terhadap cara kita memberi

kesan terhadap diri sendiri : cara kita merasakan tentang diri kita, suka atau

tidak suka, senang atau tidak senang, pada apa yang kita lihat tentang diri

kita.

Apabila merasakan yang kita tidak sukai tentang diri kita, disini kita

berusaha untuk mengubahnya. Dan jika kita tidak mau mengubahnya, inilah

awal dari konsep diri yang negatif terhadap diri kita sendiri.

Menurut Verdeber dalam Sobur (2003 : 518), semakin besar

pengalaman positif yang kita peroleh atau kita miliki, semakin positif konsep

diri kita. Sebaliknya, semakin besar pengalaman negatif yang kita peroleh

atau yang kita miliki, semakin negatif konsep diri kita.

(2) Reaction and Response of Others

Konsep diri tidak hanya berkembang melalui pandangan kita terhadap

diri sendiri, namun juga berkembang dalam rangka interaksi kita dengan

masyarakat. Oleh sebab itu, konsep diri dipengaruhi oleh reaksi serta respons
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orang lain terhadap diri kita, misalnya saja dalam berbagai perbincangan

masalah sosial. Jadi, konsep diri adalah hasil langsung dari cara orang lain

bereaksi secara berarti kepada individu (Sobur, 2003 : 519).

Karena kita mendengar adanya reaksi orang terhadap diri kita;

misalnya tentang apa yang mereka sukai atau mereka tidak sukai, baik atau

buruk, yang menyangkut diri kita, muncul apa yang mereka rasakan terhadap

diri kita; perbuatan kita, ide – ide kita, kata – kata kita, dan semua yang

menyangkut diri kita. Dengan demikian, apa yang ada pada diri kita,

dievaluasi oleh orang lain melalui interaksi kita dengan orang tersebut, dan

pada gilirannya evaluasi mereka mempengaruhi konsep diri kita.

(3) Roles You Play – Role Taking

Dalam hubungan pengaruh peran terhadap konsep diri, adanya aspek

peran yang kita mainkan sedikit banyak akan memengaruhi konsep diri kita.

Misalnya, ketika masih kecil, kita sering “bermain peran”; menirukan

perilaku orang lain yang kita lihat, umpamanya peran sebagai ayah atau ibu,

atau meniru ekspresi orang lain, misalnya cara tersenyum, cara marah dari

orang lain yang sering kita lihat. Permainan peran inilah yang merupakan

awal dari pengembangan konsep diri. Dari permainan ini pula, kita mulai

memahami cara orang lain memandang diri kita.

Peran yang kita mainkan adalah hasil dari sistem nilai kita. Kita dapat

memotret diri kita sebagai seorang yang dapat berperan sesuai dengan

persepsi kita yang didasarkan pada pengalaman diri sendiri, yang dalam hal

ini terdapat unsur selektivitas dari keinginan kita untuk memainkan peran,
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seperti halnya jika kita memilih sekolah, baju, dan sebagainya. Lebih banyak

peran yang kita mainkan dan dianggap positif oleh orang lain, semakin positif

konsep diri kita. Semakin positif konsep diri kita, semakin positif komunikasi

kita dengan atau kepada orang lain.

Dasar dari konsep diri yang positif bukanlah kebanggaan yang besar

tentang diri, tetapi lebih berupa penerimaan diri. Dan kualitas ini lebih

mungkin mengarah pada kerendahan hati dan kedermawanan daripada

keangkuhan dan keegoisan. Yang menjadikan penerimaan diri mungkin

adalah bahwa orang dengan konsep diri positif mengenal dirinya dengan baik

sekali (Wicklund dan Frey, 1980 dalam Sobur 2003:520). Tidak seperti

konsep diri yang terlalu kaku atau terlalu longgar; konsep diri yang positif

bersifat stabil dan bervariasi . Konsep ini berisi berbagai “kotak kepribadian”,

sehingga orang dapat menyimpan informasi tentang dirinya – informasi

positif maupun negatif. Jadi, dengan konsep diri positif, seseorang dapat

memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bervariasi tentang

dirinya sendiri.

(4) Reference Groups

Yang dimaksud dengan reference groups atau sekelompok rujukan

adalah kelompok yang kita menjadi orang di dalamnya. Jika kelompok ini

dianggap penting, dalam arti mereka dapat menilai dan bereaksi pada kita, hal

ini akan menjadi kekuatan untuk menentukan konsep diri kita. Dalam

hubungan ini menurut William Brooks (1971) dalam Sobur (2003:521)
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penelitian menunjukkan bahwa cara kita menilai diri kita merupakan bagian

dari fungsi kita dievaluasi oleh kelompok rujukan.

Sikap yang menujukkan rasa tidak senang atau tidak setuju terhadap

kehadiran seseorang, biasanya dipergunakan sebagai bahan komunikasi

dalam penilaian kelompok terhadap perilaku seseorang. Dan komunikasi

tersebut selanjutnya akan dapat mengembangkan konsep diri seseorang

sebagai akibat dari adanya pengaruh kelompok rujukan. Semakin banyak

kelompok rujukan yang menganggap diri kita positif, semakin positif pula

konsep diri kita.

Dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri kita, untuk

mengerti diri sendiri, kita harus bisa mengerti sudut pandang sendiri;

sedangkan untuk mengerti orang lain, sedapat mungkin kita harus mengerti

sudut pandang orang lain.

Berkaitan dengan hal ini, dalam bukunya Fundamentals of Human

Communication, Robert G King (Sobur, 2003 : 522) memberikan enam

gambaran tentang cara seseorang mengembangkan konsep dirinya, yaitu :

(a) Saya sebagaimana saya
Merupakan saya yang realistis, nyata, yang sebenarnya. Untuk ini
hanya Tuhan yang tahu tentang saya yang sebenarnya, karena
kita tidak bisa mengetahui diri kita secara benar, lengkap, tepat,
dan objektif, tentang diri kita.

(b) Saya sebagaimana yang saya pikir tentang saya
Pandangan saya tentang diri saya sendiri. Melihat berbagai
gambaran mengenai berbagai aspek tentang diri saya, sebagai
sebuah fisik tersusun dalam suatu struktur, namun ini bukan suatu
yang asli atau riil. Ini adalah pendapat saya tentang saya, dan
pendapat itu bukan fakta.

(c) Saya sebagaimana orang lain berpikir tentang saya
Saya berpikir sebagaimana pandangan orang lain tentang saya.
Jadi, saya sebagai apa yang ada dalam pikiran orang yang
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memandang saya. Karena itu, bukan saya yang hakiki, tetapi saya
menurut pandangan orang lain tentang saya.

(d) Saya sebagaimana yang saya pikir tentang orang lain memandang
saya.
Saya mempunyai kesan bahwa pandangan orang lain terhadap
saya adalah sebagaimana apa yang ada dalam pikiran saya. Jadi,
seolah – olah saya tahu tentang pandangan orang lain tersebut.

(e) Saya seperti yang saya pikir tentang saya yang seharusnya
Saya seperti yang saya pikir yang seharusnya terjadi pada saya.
Jadi, seharusnya saya menjadi apa. Ini adalah gambaran ego yang
ideal tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh saya. Dalam
hal ini, ada interrelasi sesuatu yang ada di luar diri saya, yang
masuk ke dalam diri saya. Jadi, gambaran yang ada dalam pikiran
seseorang adalah kumpulan apa yang sudah diinternalisasikan
terhadap dirinya sebagai hasil dari adanya interaksi dengan orang
lain.

(f) Saya sebagaimana yang saya pikir menurut saya tentang apa yang
menjadi seharusnya saya
Di sini, saya berpikir bahwa saya harus menjadi sesuatu.
Misalnya, menurut saya, seharusnya saya menjadi menteri
pendidikan, direktur, dosen, dan sebagainya.

2.4.4 Karakteristik Konsep Diri

Menurut Hamacheck yang dikutip oleh Rahmat (2003 : 106),

mengemukakan bahwa terdapat sejumlah karakteristik orang yang mempunyai

konsep diri positif. Adapun karakteristik orang yang mempunyai konsep diri

positif yaitu :

(1) Ia meyakini betul – betul nilai – nilai dan prisip – prinsip tertentu
serta bersedia mempertahankannya, walaupun menghadapi
pendapat kelompok yang kuat. Namun, dia juga merasa dirinya
cukup tangguh untuk mengubah prinsip – prinsip itu bila
pengalaman dan bukti – bukti baru menunjukkan ia salah.

(2) Ia mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa merasa
bersalah yang berlebih – lebihan, atau menyesali tindakannya jika
orang lain tidak menyetujui tindakannya.

(3) Ia tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk mencemaskan
apa yang akan terjadi besok, apa yang telah terjadi waktu yang lalu,
dan apa yang sedang terjadi waktu sekarang.
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(4) Ia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk mengatasi
persoalan, bahkan ketika ia menghadapi kegagalan atau
kemunduran.

(5) Ia merasa sama dengan orang lain, sebagai manusia tidak tinggi
atau rendah, walaupun terdapat perbedaan dalam kemampuan
tertentu, latar belakang keluarga, atau sikap orang lain terhadapnya.

(6) Ia sanggup menerima dirinya sebagai orang yang penting dan
bernilai bagi orang lain, paling tidak bagi orang – orang yang ia
pilih sebagai sahabatnya.

(7) Ia dapat menerima pujian tanpa berpura – pura rendah hati, dan
menerima penghargaan tanpa merasa bersalah.

(8) Ia cenderung menolak usaha orang lain untuk mendominasinya.
(9) Ia sanggup mengaku pada orang lain bahwa ia mampu merasakan

berbagai dorongan dan keinginan, dari perasaan marah sampai
cinta, dari sedih sampai bahagia, dari kekecewaan  yang mendalam
sampai kepuasaan yang mendalam pula.

(10) Ia mampu menikmati dirinya secara utuh dalam berbagai
kegiatan yang meliputi pekerjaan, permainan, ungkapan diri yang
kreatif, persahabatan, atau sekedar mengisi waktu.

(11) Ia peka pada kebutuhan orang lain, pada kebiasaan sosial yang
telah diterima, dan terutama sekali pada gagasan bahwa ia tidak
bisa bersenang – senang dengan mengorbankan orang lain.

Sedangkan orang yang mempunyai konsep diri negatif ditandai dengan :

(a) peka terhadap kritik yang ditunjukkan dengan mudah marah, koreksi

dipersepsi sebagai upaya menjatuhkan harga diri dan bersikeras mempertahankan

pendapatnya sekalipun logikanya salah (b) responsif terhadap pujian yang

ditunjukkan dengan pura – pura menghindari pujian dan sesuatu yang menunjang

harga dirinya menjadi pusat perhatiannya (c) hiperkritis yang ditunjukkan dengan

sikap dan perilaku sering mengeluh, mencela, meremehkan apapun dan siapapun,

tidak sanggup dan tidak pandai mengungkapkan penghargaan atau pengakuan

pada orang lain (d) cenderung merasa tidak disenangi orang lain atau tidak

diperhatikan, yang ditunjukkan dengan mereaksi orang lain sebagai musuh , tidak

pernah mempersalahkan dirinya, menganggap dirinya sebagai korban sistim sosial

(e) pesimistis yang ditunjukkan dengan enggan bersaing untuk berprestasi.
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2.4.5 Dimensi Konsep Diri

Fitts dalam Hendriati (2006:139) membagi dimensi konsep diri menjadi

dua yaitu :

2.4.5.1 Dimensi Internal

Dimensi internal atau yang disebut dengan kerangka acuan internal adalah

penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri. Dimensi terdiri dari

tiga bentuk, yaitu :

(1) Diri Identitas

Bagian diri ini merupakan aspek yang paling mendasar pada konsep diri

dan mengacu pada pertanyaan “siapa saya” untuk menjawab pertanyaan

tersebut mencakup simbol – simbol diri yang diberikan oleh individu yang

bersangkutan untuk menggambarakan dirinya dan membangun

identitasnya.

(2) Diri Perilaku

Diri pelaku merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya, yang

berisikan segala kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh dirinya,

selain itu juga berisikan tentang identitas dari diri individu. Diri yang kuat

akan menunjukkan adanya suatu keserasian antara diri identitas  dengan

diri pelaku, sehingga ia dapat mengenali dan menerima baik dirinya.

(3) Diri Penerimaan atau penilai

Diri penilai berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, dan evaluator.

Kedudukannya sebagai perantara (mediator) antara diri identitas dengan

diri pelaku. Manusia cenderung memberikan penilaian terhadap apa yang
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dipersepsikannya, oleh karena itu label atau symbol yang dikenakan pada

dirinya bukanlah semata – mata menggambarkan dirinya, tetapi syarat

dengan nilai. Diri penilai menentukan kepuasaan seseorang akan dirinya

atau sejauh mana orang menerima dirinya. Kepuasaan diri yang rendah

akan menimbulkan harga diri yang rendah pula dan akan mengembangkan

ketidak percayaan yang mendasar pada dirinya. Sebaliknya jika individu

yang memiliki kepuasaan diri yang tinggi, kesadaran dirinya akan lebih

realistis, sehingga akan lebih memungkinkan individu yang bersangkutan

untuk melupakan keadaan dirinya dan memfokuskan energy serta

perhatiannya ke luar diri, dan pada akhirnya dapat berfungsi lebih

konstruktif.

2.4.5.2 Dimensi Eksternal

Pada dimensi eksternal, individu menilai dirinya sendiri melalui hubungan

dan aktivitas sosialnya. Nilai – nilai yang dianutnya, serta hal – hal lain di luar

dirinya. Dalam dimensi ini dibagi menjadi lima bentuk, yaitu :

(1) Diri Fisik

Diri fisik menyangkut persepsi seseorang terhadap dirinya secara fisik.

Dalam hal ini terlihat persepsi seseorang mengenai kesehatan dirinya,

penampilan dirinya, dan keadaan tubuhnya.

(2) Diri Etik – Moral

Bagian ini merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat dari

standar pertimbangan nilai moral etika. Hal ini menyangkut persepsi

seseorang mengenai hubungan dengan Tuhan, kepuasaan seseorang akan
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kehidupan keagamaannya dan nilai – nilai moral yang dipegangnya, yang

meliputi batas baik dan buruk.

(3) Diri Pribadi

Diri pribadi merupakan perasaan atau persepsi seseorang tentang keadaan

dirinya. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kondisi fisik atau hubungan dengan

orang lain, tetapi dipengaruhi oleh sejauh mana individu merasa puas

dengan pribadinya atau sejauh mana ia merasa dirinya sebagai pribadinya

atau sejauh mana ia merasa dirinya sebagai pribadi yang tepat.

(4) Diri Keluarga

Diri keluarga menunjukkan perasaan dan harga diri seseorang dalam

kedudukannya sebagai anggota keluarga. Bagian ini menunjukkan

seberapa jauh seseorang merasa kuat terhadap dirinya sebagai anggota

keluarga, serta terhadap peran maupun fungsi yang dijalankannya sebagai

anggota dari suatu keluarga.

(5) Diri Sosial

Bagian ini merupakan penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan

orang lain.

Sedangkan menurut James F Calhoun yang diterjemahkan oleh Satmoko

(1990:153) konsep diri dibagi menjadi tiga dimensi yaitu :

(1) Pengetahun tentang diri sendiri

Dalam benak kita ada satu daftar julukan yang menggambarkan diri kita;

usia, jenis kelamin, suku dan sebagainya. Faktor dasar ini harus dicatat,

menempatkan kita dalam kelompok sosial, kelompok umur dan
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sebagainya. Akhirnya dalam membandingkan diri kita dengan anggota

kelompok lain, kita juluki diri kita dengan istilah – istilah kualitas. Kita

kategorikan diri kita dengan membandingkan dengan orang lain.

(2) Pengharapan mengenai diri sendiri

Pada saat kita mempunyai satu set pandangan tentang siapa kita, kita juga

mempunyai satu set pandangan lain yaitu tentang kemungkinan kita

menjadi apa dimasa mendatang. Kita mempunyai suatu pengharapan bagi

diri kita sendiri, pengharapan ini merupakan diri ideal. Tiap individu

berbeda dalam membentuk diri idealnya. Apapun harapan atau tujuan kita,

akan mendorong atau membangkitkan kekuatan yang mendorong kita

menuju masa depan dan memandu kegiatan kita dalam perjalanan hidup.

(3) Penilaian tentang diri sendiri

Kita berkedudukan sebagai penilai dari diri kita sendiri setiap hari, apakah

kita bertentangan dengan pengharapan diri kita atau sudah sesuai. Semakin

besar ketidaksesuaian anatara gambaran kita tentang siapa kita dan

gambaran tentang seharusnya kita menjadi apa, maka akan membuat harga

diri kita akan menjadi rendah. Sebaliknya bila kesesuaian kita antara diri

kita dengan pengharapan kita maka akan memunculkan suatu penghargaan

diri yang besar pada diri kita.

Aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini diambil dari dimensi konsep

diri. Adapun dimensi konsep diri meliputi (1) pengetahuan tentang diri sendiri (2)

pengharapan tentang diri sendiri (3) Penilaian tentang diri sendiri (4) diri etik-

moral (5) diri sosial.
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Berdasarkan teori – teori tentang konsep diri di atas, dapat disimpulkan

bahwa konsep diri adalah persepsi tentang diri sendiri yang meliputi aspek fisik,

sosial, psikologis, serta penilaian mengenai apa yang pernah dicapai didasarkan

pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Konsep diri yang positif

tentang reproduksi akan mendorong remaja untuk memiliki perilaku reproduksi

yang sehat.

2.4.6 Hubungan Konsep Diri dengan Perilaku Reproduksi Sehat

Penerangan tentang seks ada di mana- mana, baik dari majalah, internet,

video, dan sebagainya. Akan tetapi, informasi tentang seks demikian belum tentu

dapat di pertanggung jawabkan. Hal tersebut dapat menjadikan remaja berperilaku

seks beresiko dengan segala akibatnya. Informasi tentang perilaku reproduksi

sehat secara benar, sehat dan bertanggung jawab dapat diperoleh dari buku – buku

yang isinya dapat dipertanggung jawabkan dan dari orang – orang yang dapat

dipercaya tentang hal itu, seperti orang tua, guru, dokter, atau petugas kesehatan

medis lainnya.

Selain itu, remaja juga sebaiknya tidak mengabaikan konsep diri. Konsep

diri merupakan persepsi tentang diri sendiri yang meliputi aspek fisik, sosial,

psikologis, serta penilaian mengenai apa yang pernah dicapai yang didasarkan

pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Berdasarkan pengetahuan yang

dimiliki, diharapkan remaja mempunyai persepsi yang positif terkait dengan

perilaku reproduksinya. Penilaian yang positif terhadap diri sendiri disertai

dengan konsep positif tentang reproduksi sehat akan memberi pengaruh yang
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positif pula terhadap perilaku reproduksinya. Sedangkan penilaian yang negatif

terhadap dirinya disertai dengan konsep negatif tentang reproduksi, juga akan

memberi pengaruh yang negatif pula terhadap perilaku reproduksinya.

Konsep diri yang positif sangat penting untuk dimiliki. Salah satu

perwujudan sikap bahwa individu memiliki konsep diri yang positif adalah

individu  mempunyai keyakinan yang kuat dalam menghadapi kesulitan dan

mengambil keputusan yang terbaik untuk kehidupannya, seperti yang

dikemukakan oleh oleh Hamacheck dalam Rahmat (2003 : 106), bahwa

karakteristik orang yang mempunyai konsep diri positif antara lain ditunjukkan

dengan “memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk mengatasi persoalan,

bahkan ketika ia menghadapi kegagalan atau kemunduran, dan mampu bertindak

berdasarkan penilaian yang baik tanpa rasa bersalah yang berlebihan atau

menyesali tindakannya jika orang lain tidak menyetujui tindakannya”.

Dalam hal reproduksi, remaja sebaiknya juga benar-benar memikirkan

baik dan buruk resiko dari keputusan yang diambil. Sehingga tidak merugikan

bagi remaja di kemudian hari. Selain itu, remaja juga tidak akan menyesal atas

keputusan tersebut.

2.5 Hubungan antara Interaksi Sosial dan Konsep Diri dengan
Perilaku Reproduksi Sehat

Remaja memasuki usia subur dan produktif. Artinya secara fisiologis,

mereka telah mencapai kematangan organ – organ reproduksi, baik remaja laki –

laki maupun wanita. Kematangan organ reproduksi tersebut, mendorong individu

untuk melakukan hubungan sosial baik dengan sesama jenis maupun dengan
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lawan jenis. Terkait dengan kematangan organ reproduksi, remaja diharapkan

memiliki perilaku reproduksi sehat.

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat yang dimiliki oleh

individu secara fisik, mental dan sosial yang berhubungan dengan sistem

reproduksi, tidak hanya terhindar dari penyakit namun juga sehat secara mental

dan sosial kultural. Artinya remaja perlu mengetahui bagaimana cara menjaga dan

merawat organ reproduksinya, menghindari seks pranikah, selain itu juga

menyangkut aspek sosial dan emosi dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan

untuk melindungi diri dari bahaya penyakit seksual menular, kehamilan yang

tidak diinginkan, serta menjauhkan individu dari kehidupan sosial yang tidak baik.

Untuk memiliki perilaku reproduksi sehat, remaja memerlukan berbagai

informasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Informasi tersebut dapat diperoleh

dari berbagai sumber, misalnya orangtua, guru, ataupun buku – buku yang

membahas seputar kesehatan reproduksi. Masa remaja identik dengan rasa

keingintahuan  yang besar, yang akhirnya membuat penasaran, kemudian

menjadikan mereka mencoba – coba. Pada era globalisasi saat ini memungkinkan

adanya tranformasi informasi yang tidak terbatas ruang dan waktu.

Ketidakmampuan remaja dalam mengelola informasi yang diperoleh, akan

menjadikan individu salah dalam mengambil keputusan dan berakibat fatal

terhadap kesehatan reproduksinya.

Perkembangan individu tidak akan terlepas dari lingkungannya, karena

dalam rangka memenuhi kebutuhannya manusia melalui proses sosial yang

disebut interaksi sosial. Pada dasarnya dari segala aspek kehidupan interaksi
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sosial juga akan membentuk kepribadian, nilai – nilai kehidupan, moralitas

individu serta prinsip hidup. Interaksi sosial merupakan hubungan antara dua atau

lebih individu dimana perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau

memperbaiki, perilaku individu yang lain atau sebaliknya.

Remaja membutuhkan sosialisasi terhadap lingkungannya untuk

menunjukkan eksistensi diri. Mereka butuh teman curhat, ngobrol sampai pada

kegiatan – kegiatan untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki, seperti dalam

bidang olahraga dan seni. Teman merupakan tempat remaja dapat bercerita,

membagi pengalaman, bahkan meminta saran ketika mereka tidak

mendapatkannya dari keluarga. Dalam kehidupannya remaja juga membutuhkan

orang lain. Baik itu guru maupun teman sebaya. Misalnya saat remaja mendapat

masalah di sekolah atau di rumah, dan dia tidak dapat menyelesaikan sendiri

masalah tersebut, pasti remaja tersebut akan meminta bantuan kepada orang lain

baik itu guru, orangtua, saudara, ataupun teman sebaya untuk membantu

menyelesaikan masalah tersebut. Interaksi sosial yang baik antara  individu yang

satu dengan yang lain, diharapkan akan membawa dampak positif pada cara

berfikir dan perilaku pada remaja. Diharapkan dengan interaksi sosial yang baik

dengan lingkungannya, remaja akan memiliki perilaku reproduksi sehat.

Dalam proses aktualisasi diri, remaja sebaiknya tidak mengabaikan apa

yang disebut dengan konsep diri, karena hal tersebut merupakan kunci dari

aktualisasi diri. Konsep diri adalah persepsi tentang diri sendiri yang meliputi

aspek fisik, sosial, psikologis, serta penilaian mengenai apa yang pernah dicapai

yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Apabila
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individu memandang dirinya tidak mampu, tidak berdaya, dan berpikir hal – hal

lain yang negatif, hal ini akan mempengaruhi individu dalam bersikap dan

berusaha.

Terkait dengan perilaku reproduksi, konsep diri yang dimiliki individu

tentang reproduksi sehat akan mempengaruhi individu dalam sikap dan perilaku

reproduksinya. Individu yang memiliki konsep diri yang positif akan memandang

dirinya dengan kacamata yang positif juga, yaitu mempunyai perilaku reproduksi

yang sehat. Selain itu, orang yang memiliki konsep diri positif cenderung akan

mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

Interaksi sosial yang baik dengan lingkungannya dan konsep diri yang positif

tentang reproduksinya diharapkan mampu membuat remaja memiliki perilaku

reproduksi yang sehat.

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau teoritis terhadap rumusan

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono, 2006:

96).

Bertolak dari kerangka berpikir yang berdasarkan pada deskripsi teoritik,

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

1. Ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan perilaku

reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo. Semakin baik interaksi sosialnya akan semakin baik perilaku

reproduksi sehat pada diri siswa.
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2. Ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku

reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo. Semakin positif konsep diri siswa akan semakin baik perilaku

reproduksi sehat pada diri siswa.

3. Ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan konsep diri

dengan perilaku reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah

Negeri (MAN)   Purworejo.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian harus menggunakan metode yang dapat

dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting agar dapat mencapai tujuan

penelitian yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Hadi (2004: 4), yang

mengatakan bahwa “untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran

suatu pengetahuan, upaya yang harus dilakukan dengan menggunakan metode

penelitian ilmiah”.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka secara berturut-turut dibawah

ini akan dijelaskan mengenai : jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan

sampel, metode dan alat pengumpul data, validitas dan reliabilitas instrumen, hasil

uji coba instrumen, prosedur penyusunan instrumen serta teknik analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian expost facto, yang

bersifat deskriptif korelasional, karena fokus permasalahannya mengungkap

hubungan dua variabel bebas dengan variabel terikatnya. Hal tersebut sesuai pula

dengan sifat dan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hubungan yang

berarti antara dua variabel bebas dengan variabel terikat baik secara sendiri –

sendiri maupun secara simultan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian
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kuantitatif sebab semua data atau informasi diwujudkan dalam bentuk angka dan

untuk mengalisis menggunakan statistik dengan bantuan SPSS 16.0

3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Identifikasi Variabel

Menurut Arikunto (2006 : 118), “Variabel adalah objek penelitian yang

menjadi titik pusat perhatian dalam suatu penelitian”. Ada tiga variabel dalam

penelitian ini, yaitu dua variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat

(dependen).  Variabel tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi variabel

yang lain.  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah interaksi sosial (X1) dan

konsep diri (X2)

(2) Varibel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku

reproduksi sehat (Y)

3.2.2 Hubungan antar Variabel

Variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Hubungan antar Variabel

Secara teoritis ada hubungan antara interaksi sosial dan konsep diri sebagai

variabel bebas dengan perilaku reproduksi sehat sebagai variabel terikat. Apabila

diperkirakan ada hubungan maka akan terjadi semakin baik interaksi sosial dan

semakin positif konsep diri maka akan semakin positif pula perilaku reproduksi

sehatnya. Sebaliknya, semakin tidak baik interaksi sosial dan semakin negatif

konsep diri maka akan semakin negatif pula perilaku reproduksi sehatnya.

3.2.3 Definisi Operasional Variabel

3.2.3.1 Perilaku Reproduksi Sehat

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat yang dimiliki oleh

individu secara fisik, mental dan sosial yang berhubungan dengan sistem

reproduksi, tidak hanya terhindar dari penyakit namun juga sehat secara mental

dan sosial kultural. Indikator dari perilaku reproduksi sehat yaitu : (1) memiliki

akses informasi tentang kesehatan reproduksi (2) menjalin hubungan yang positif

dengan teman sebaya (3) melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat (4)

bebas dari penyakit kelamin.

Konsep Diri (X2 )

Perilaku Reproduksi Sehat
(Y)

Interaksi Sosial (X1 )
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3.2.3.2 Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu yang satu dengan

individu yang lain, dimana individu yang satu mempengaruhi individu yang lain

atau sebaliknya sehingga terjadi hubungan yang saling timbal balik. Indikator dari

interaksi sosial dalam penelitian ini adalah : (1) percakapan (2) saling pengertian

(3) bekerjasama (4) keterbukaan (5) empati (6) memberikan dukungan atau

motivasi (7) rasa positif (8) adanya kesamaan dengan orang lain.

3.2.3.3 Konsep Diri

Konsep diri adalah persepsi tentang diri sendiri yang meliputi aspek fisik,

sosial, psikologis, serta penilaian mengenai apa yang pernah dicapai yang

didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Indikator dari

konsep diri yaitu : (1) pengetahuan tentang diri sendiri (2) harapan bagi diri (3)

penilaian tentang diri sendiri (4) diri etik – moral dan (5) diri sosial.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:55).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MAN

Purworejo yang terdiri atas 9 kelas dari 4 jurusan, yaitu XI IPA 1, XI IPA 2, XI

IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3, XI Agama 1, XI Agama 2, XI Bahasa 1, dan XI Bahasa

2 dengan jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak 288 siswa..
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Karakteristik populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah (1)

Populasi dari sekolah yang sama (2) Siswa kelas XI MAN Purworejo (3) Berusia

16-18 tahun. Komposisi populasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Keadaan siswa kelas XI MAN Purworejo

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Siswa
XI IPA 1 5 siswa 27 siswa 32 siswa
XI IPA 2 6 siswa 26 siswa 32 siswa
XI IPS 1 8 siswa 24 siswa 32 siswa
XI IPS 2 9 siswa 23 siswa 32 siswa
XI IPS 3 10 siswa 22 siswa 32 siswa

XI AGAMA 1 8 siswa 24 siswa 32 siswa
XI AGAMA 2 12 siswa 20 siswa 32 siswa
XI BAHASA 1 8 siswa 24 siswa 32 siswa
XI BAHASA 2 8 siswa 24 siswa 32 siswa

Jumlah 288 siswa

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi” (Sugiyono, 2007: 62). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan tenaga,

dana, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari

populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus

benar – benar representatif atau mewakili.

Berdasarkan pendapat di atas, dalam penelitian ini, untuk ukuran

sampelnya sebagian dari jumlah populasi yang ada, yang jumlahnya 288 siswa.

Menurut Arikunto (2006 : 134) “Apabila jumlah subjek penelitian kurang dari

100, maka dapat diambil semua dan penelitiannya merupakan penelitian populasi,
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jika subjek lebih besar dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25%

menyesuaikan dengan kemampuan peneliti, luas wilayah, dan resiko yang

ditanggung peneliti”. Pada penelitian ini mengambil 25% untuk ukuran jumlah

sampel. Dengan demikian untuk jumlah sampelnya 25% X 288 = 72 siswa.

Teknik penentuan sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk

mengambil sampel (Hadi, 2002 : 22). Teknik sampling yang digunakan dalam

penelitian ini adalah proportional random sampling, karena pengambilan sampel

secara proportional dan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang

ada dalam populasi. Alasan pemilihan teknik ini karena anggota populasi berada

pada satu sekolah yang sama, merupakan siswa kelas XI, berada pada usia 16-18

tahun dan anggota populasi merupakan subjek yang heterogen, sehingga semua

subjek memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jadi, dalam

penelitian ini sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah siswa kelas XI MAN

Purworejo sebanyak 72 siswa. Kelas XI MAN Purworejo terdiri dari 9 kelas dari 4

jurusan. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Daftar Perolehan Jumlah Sampel

(25% dari populasi)
No Kelas Populasi Perhitungan 25% Sampel
1 XI IPA 1 32 siswa 25/100 X 32 = 8 8 Siswa
2 XI IPA 2 32 siswa 25/100 X 32 = 8 8 Siswa
3 XI IPS 1 32 siswa 25/100 X 32 = 8 8 Siswa
4 XI IPS 2 32 siswa 25/100 X 32 = 8 8 Siswa
5 XI IPS 3 32 siswa 25/100 X 32 = 8 8 Siswa
6 XI AGAMA 1 32 siswa 25/100 X 32 = 8 8 Siswa
7 XI AGAMA 2 32 siswa 25/100 X 32 = 8 8 Siswa
8 XI BAHASA 1 32 siswa 25/100 X 32 = 8 8 Siswa
9 XI BAHASA 2 32 siswa 25/100 X 32 = 8 8 Siswa

Jumlah 72 Siswa
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Penentuan sampel penelitian dihitung dengan cara pembagian jumlah

populasi dengan pembagi terbesar dari jumlah sampel. Dalam penelitian ini

rincian sampel dapat dilihat pada datar perincian sampel berikut :

Tabel 3.3
Daftar Perincian Hasil Sampel

Kelas Populasi
Laki-laki

Sampel
Laki-laki

Populasi
Perempuan

Sampel
Perempuan

XI IPA 1 5 siswa 1 siswa 27 siswa 8 siswa
XI IPA 2 6 siswa 2 siswa 26 siswa 6 siswa
XI IPS 1 8 siswa 2 siswa 24 siswa 6 siswa
XI IPS 2 9 siswa 2 siswa 23 siswa 6 siswa
XI IPS 3 10 siswa 2 siswa 22 siswa 6 siswa

XI AGAMA 1 8 siswa 2 siswa 24 siswa 6 siswa
XI AGAMA 2 12 siswa 3 siswa 20 siswa 5 siswa
XI BAHASA 1 8 siswa 2 siswa 24 siswa 6 siswa
XI BAHASA 2 8 siswa 2 siswa 24 siswa 6 siswa

Jumlah 17 siswa 55 siswa

Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menentukan sampel setiap

kelasnya dengan menggunakan teknik random dengan cara undian, namun tetap

memperhatikan proporsi jumlah siswa laki-laki dan perempuan setiap kelasnya.

Adapaun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

(1) Menuliskan nomor absen semua siswa (dipisah antara nomor absen siswa

laki-laki dan perempuan) pada secarik kertas kecil untuk tiap kelasnya.

(2) Kertas yang sudah tertulis nomor absen kemudian digulung dan dimasukkan

ke dalam kaleng tertutup yang telah diberi lubang di atasnya (dipisah antara

nomor absen siswa laki-laki dan perempuan).

(3) Kaleng dikocok kemudian melalui lubang kecil tersebut kertas dikeluarkan

satu per satu hingga memenuhi jumlah sampel yang ditentukan.

(4) Nomor absen yang keluar kemudian dicatat.
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(5) Kegiatan dihentikan setelah mendapat jumlah sampel yang dikehendaki,

kemudian dilanjutkan ke kelas berikutnya.

3.4 Metode dan Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkap

variabel yang akan diteliti. Pengumpulan data merupakan lagkah yang cukup

penting dalam penelitian ilmiah, karena data ini akan digunakan untuk menguji

hipotesis yang telah dirumuskan. Oleh karena itu data yang dikumpulkan harus

valid. Menurut Arikunto (2006: 224-237) terdapat beberapa teknik pengumpulan

data yaitu angket, tes, interview, observasi, dokumentasi, dan skala psikologi.

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

skala psikologi dan angket.

3.4.1.1 Skala Psikologi

Skala psikologi selalu mengacu kepada alat ukur aspek atau atribut afektif

(Azwar, 2007 : 3). Dalam penelitian ini ada dua skala psikologi yang digunakan

yaitu skala interaksi sosial dan skala konsep diri.

Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang

membedakan dari berbagai bentuk alat pengumpul data lainnya seperti angket,

yaitu sebagai berikut :

(1) Stimulusnya berupa pertanyaan atau penyataan yang tidak
langsung mengungkap atribut yang hendak diukur, melainkan
indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan.



70

(2) Dikarenakan atribut psikologis diungkap secara tidak langsung
lewat indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku
diterjemahkan ke dalam bentuk item-item, maka skala psikologi
selalu berisi banyak item.

(3) Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar”
atau “salah” (Azwar, 2003 : 4).

Walaupun sampai saat ini skala psikologi dianggap paling dapat diandalkan

namun, skala psikologi juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Azwar

(2003 : 4) menjelaskan bahwa kelebihan skala psikologi adalah :

(1) Siswa yang akan dikenai penelitian tidak mengetahui arah
jawaban yang dikehendaki oleh pernyataan yang diajukan
meskipun siswa yang diukur memahami pertanyaan atau
pernyataannya, sehingga jawaban merupakan proyeksi dari
perasaan atau kepribadiannya.

(2) Berisi banyak item karena atribut psikologisnya diungkap
secara tidak langsung lewat indikator – indikator perilaku
sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam bentuk item.

(3) Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikannya secara
jujur dan sungguh – sungguh.

Kelemahan dari skala psikologi adalah :

(1) Satu skala psikologi hanya bisa untuk mengukur satu atribut
tunggal (unidimensional).

(2) Hasil ukur skala psikologi harus teruji reliabilitasnya secara
psikometris. Ini karena relevansi konteks kalimat yang biasa
digunakan sebagai stimulus dalam skala psikologi lebih terbuka
terhadap error.

(3) Validitas dari skala psikologi ditentukan oleh kejelasan konsep
yang hendak diukur dan dioperasionalisasinya (Azwar, 2003 :
5).

Dengan adanya kelemahan dan keterbatasan skala psikologi tersebut, maka

peneliti berusaha meminimalisir kekurangan dan menyusun instrumen sesuai

dengan langkah – langkah yang sistematis dan membuat petunjuk pengisian

secara jelas.
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3.4.1.2 Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:140). Sedangkan menurut Nazir

(2003:203) “angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang secara logis

berhubungan dengan masalah penelitian dan setiap pertanyaan merupakan

jawaban-jawaban yang mempuanyai makna dalam menguji hipotesis”

Sebagai alat pengumpul data, angket memiliki beberapa karakteristik

antara lain :

(1) Data yang diungkap oleh angket berupa data faktual atau yang
dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui oleh subjek.

(2) Pertanyaan yang diungkap dalam angket berupa pertanyaan
langsung terarah kepada informasi mengenai data yang hendak
diungkap. Data termaksud berupa fakta atau opini yang
menyangkut diri responden. Hal ini berkaitan dengan asumsi
dasar penggunaan angket yaitu bahwa responden merupakan
orang yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri.

(3) Responden terhadap angket tahu persis apa yang dinyatakan
dalam angket dan informasi apa yang dikehendaki oleh
pertanyaan yang bersangkutan.

(4) Jawaban terhadap angket tidak dapat diberi skor (dalam arti
harga atau nilai) melainkan diberi angka coding sebagai
identifikasi atau klasifikasi jawaban.

Ada beberapa keuntungan menggunakan angket yaitu :

(1) Tidak memerlukan hadirnya peneliti.
(2) Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden.
(3) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-

masing, dan menurut waktu senggang responden.
(4) Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak

malu-malu menjawab.
(5) Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat

diberi pertanyaan yang benar-benar sama (Arikunto, 2006:152).
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Selain memiliki keuntungan, ada juga kelemahan dari penggunaan angket,

yaitu :

(1) Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada
pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulangi
diberikan kembali kepadanya.

(2) Seringkali sukar dicari validitasnya.
(3) Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan

sengaja memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur.
(4) Seringkali tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos.
(5) Waktu pengembaliannya tidak bersama-sama, bahkan kadang-

kadang ada yang terlalu lama sehingga terlambat (Arikunto,
2006:153).

Pengumpulan data dengan menggunakan angket ini untuk mendapatkan

informasi yang berkenaan dengan perilaku reproduksi sehat siswa kelas XI.

Pemilihan metode angket ini didasarkan pada kebutuhan data dalam penelitian ini.

Mengingat data yang dibutuhkan berupa data faktual dan kebenaran yang dialami

subjek, serta penggunaan daftar pertanyaan yang secara langsung mengarah pada

informasi yang hendak diungkap. Sehingga diharapkan dengan metode angket ini

peneliti dapat memenuhi kebutuhan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini

angket digunakan untuk mengungkap perilaku reproduksi sehat siswa kelas XI

MAN Purworejo.

3.4.2 Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala

interaksi sosial, skala konsep diri dan angket perilaku reproduksi sehat. Berikut

penggunaan alat pengumpul data dalam penelitian ini :
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Tabel 3.4
Penggunaan Alat Pengumpul Data

Variabel Indikator
Instrumen

Skala Psikologi Angket
Interaksi Sosial 1. Percakapan

√

2. Saling Pengertian
3. Bekerjasama
4. Keterbukaan
5. Empati
6. Memberikan dukungan

atau motivasi
7. Rasa Positif
8. Adanya kesamaan dengan

orang lain
Konsep Diri 1. Pengetahuan tentang diri

sendiri

√
2. Harapan bagi diri
3. Penilaian tentang diri

sendiri
4. Diri etik-moral
5. Diri social

Perilaku
Reproduksi Sehat

1. Memiliki akses informasi
tentang kesehatan
reproduksi

√

2. Menjalin hubungan yang
positif dengan teman
sebaya

3. Melakukan kegiatan yang
positif dan bermanfaat

4. Bebas dari penyakit
kelamin

3.4.2.1 Skala Interaksi Sosial

Skala interaksi sosial berisi tentang pernyataan-pernyataan yang bertujuan

untuk mengungkap indikator-indikator interaksi sosial siswa. Skala interaksi

sosial disusun sesuai dengan kisi-kisi skala interaksi sosial. Pernyataan-

pernyataan dalam skala interaksi sosial siswa kelas XI MAN Purworejo dalam
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penelitian ini akan disajikan dalam dua arah yaitu (+) dan (-). Hal ini sesuai

dengan pola yang dikembangkan oleh Likert, yang sering disebut dengan skala

Likert. Dalam skala Likert mempunyai lima tingkat jawaban mengenai kesesuaian

responden terhadap isi pernyataan itu, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-

ragu (R), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Adapun kategori jawaban untuk skala interaksi sosial mengembangkan

beberapa aspek interaksi sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kategori Jawaban dan Cara Penskoran Skala Interaksi Sosial

No Pernyataan Positif No Pernyataan Negatif
Jawaban Nilai Jawaban Nilai

1 Sangat Setuju 5 1 Sangat Setuju 1
2 Setuju 4 2 Setuju 2
3 Ragu-ragu 3 3 Ragu-ragu 3
4 Tidak Setuju 2 4 Tidak Setuju 4
5 Sangat Tidak Setuju 1 5 Sangat Tidak Setuju 5

Selanjutnya, akan disajikan pengembangan kisi-kisi instrumen penelitian

skala interaksi sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kisi-kisi Instrumen Skala Interaksi Sosial

Variabel Indikator Deskriptor
Item

Positif
(+)

Item
Negatif

(-)

Jumlah
Item

Interaksi
Sosial

1. Percakapan a. Berbicara dengan orangtua
b. Berbicara dengan teman dan

guru
c. Melakukan kontak mata

1
4

2

3
5, 7

6

7

2. Saling
Pengertian

a. Menghargai orang lain
b. Memberi kesempatan lawan

bicara
c. Saling memahami perasaan

satu sama lain

10
9

8

13
11

12

6

3. Bekerjasama a. Kesediaan untuk membantu 14, 20 18, 23 11
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3.4.2.2 Skala Konsep Diri

Skala konsep diri berisi tentang pernyataan-pernyataan yang bertujuan

untuk mengungkap indikator-indikator konsep diri siswa. Skala konsep diri

disusun sesuai dengan kisi-kisi skala konsep diri. Pernyataan-pernyataan dalam

skala konsep diri siswa kelas XI MAN Purworejo dalam penelitian ini akan

disajikan dalam dua arah yaitu (+) dan (-). Hal ini sesuai dengan pola yang

dikembangkan oleh Likert, yang sering disebut dengan skala Likert. Dalam skala

Likert mempunyai lima tingkat jawaban mengenai kesesuaian responden terhadap

isi pernyataan itu, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS),

Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS).

Adapun kategori jawaban untuk skala interaksi sosial mengembangkan

beberapa aspek interaksi sosial adalah sebagai berikut :

b. Saling memberi dan menerima
pengaruh

c. Melakukan kegiatan bersama
orang lain

16,17

15, 22

19, 21

24
4. Keterbukaan a. Kesediaan untuk membuka diri

b. Bereaksi secara jujur
25, 28,
29
26

27, 30

31

7

5. Empati a. Peka terhadap yang dialami
orang lain

b. Menempatkan diri pada situasi
yang dialami orang lain

33, 36

32

34,

35, 37

6

6. Memberikan
dukungan atau
motivasi

a. Saling memberikan dukungan
satu sama lain

b. Tidak mengevaluasi orang lain

38

41

40

39

4

7. Rasa Positif a. Memberikan penilaian yang
positif terhadap orang lain

b. Menciptakan suasana yang
nyaman dan menyenangkan

42, 46

45, 47

44, 48

43,

7

8. Adanya
kesamaan
dengan orang
lain

a. Menggangap bahwa semua
orang mempunyai kedudukan
yang sama

49,  51,
53

50, 52 5

Total Item 53



76

Tabel 3.7
Kategori Jawaban dan Cara Penskoran Skala Konsep Diri

No Pernyataan Positif No Pernyataan Negatif
Jawaban Nilai Jawaban Nilai

1 Sangat Sesuai 5 1 Sangat Sesuai 1
2 Sesuai 4 2 Sesuai 2
3 Kurang Sesuai 3 3 Kurang Sesuai 3
4 Tidak Sesuai 2 4 Tidak Sesuai 4
5 Sangat Tidak Sesuai 1 5 Sangat Tidak Sesuai 5

Selanjutnya, akan disajikan pengembangan kisi-kisi instrumen penelitian

skala konsep diri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Kisi-kisi Instrumen Skala Konsep Diri

Variabel Indikator Deskriptor
Item

Positif
(+)

Item
Negatif

(-)

Jumlah
Item

Konsep Diri 1. Pengetahuan
tentang diri
sendiri

a. Memahami kondisi diri
sendiri

1, 2, 4, 6,
8

3, 5, 7, 9 9

2. Harapan bagi
diri

a. Mempunyai gambaran
tentang diri sendiri

10,11,13,
16, 17

12,14,15 8

3. Penilaian
tentang diri
sendiri

a. Mampu memaknai
kondisi diri sendiri

18,19,21,
22,24,26

20,23,25,
27

10

4. Diri etik-
moral

a. Kepatuhan diri terhadap
norma sosial

b. Kepatuhan diri terhadap
norma agama

30,35,

28,29,33

34,36

31,32

9

5. Diri sosial a. Mudah Bersosialisasi 38,39,40 37,41,42 6
Total Item 42

3.4.2.3 Angket Perilaku Reproduksi Sehat

Angket perilaku reproduksi sehat berisi tentang pernyataan-pernyataan

yang bertujuan untuk mengungkap indikator-indikator perilaku reproduksi sehat
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siswa. Angket perilaku reproduksi sehat disusun sesuai dengan kisi-kisi angket

perilaku reproduksi sehat.

Jenis angket yang digunakan adalah jenis angket tertutup, menggunakan

format stimulus berbentuk penyataan dengan format respon Selalu (SL), Sering

(SR), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), Tidak Pernah (TP) . Adapun kategori

jawaban untuk angket perilaku reproduksi sehat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kategori Jawaban Dan Cara Penskoran Angket Perilaku Reproduksi Sehat

No Pernyataan Positif No Pernyataan Negatif
Jawaban Nilai Jawaban Nilai

1 Selalu 5 1 Selalu 1
2 Sering 4 2 Sering 2
3 Kadang – kadang 3 3 Kadang – kadang 3
4 Jarang 2 4 Jarang 4
5 Tidak Pernah 1 5 Tidak Pernah 5

Selanjutnya, akan disajikan pengembangan kisi-kisi instrumen penelitian

angket perilaku reproduksi sehat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Kisi-kisi Instrumen Angket Perilaku Reproduksi Sehat

Variabel Indikator Deskriptor
Item

Positif
(+)

Item
Negatif

(-)

Jumlah
Item

Perilaku
Reproduksi
Sehat

1. Memiliki
akses
informasi
tentang
kesehatan
reproduksi

a. Memperoleh informasi
yang tepat tentang
kesehatan reproduksi

1,3,6 2,4,5 6

2. Menjalin
hubungan
yang positif
dengan teman
sebaya

a. Menjalin persahabatan
dengan teman sebaya

b. Membatasi sentuhan
fisik dengan lawan
jenis

10,12,15 7,8,9,11
13,14

9
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3. Melakukan
kegiatan yang
positif dan
bermanfaat

a. Mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler

b. Menghindari
melakukan hal porno

16,18, 17,19,20
21

6

4. Bebas dari
penyakit
kelamin

a. Menjaga kesehatan dan
kebersihan organ
reproduksi

22,24,26
28,30

23,25,27
29

9

Total Item 30

3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.5.1 Validitas Instrumen

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya

(Azwar, 2007: 7). Valid tidaknya alat ukur tergantung pada mampu tidaknya alat

ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat.

Teknik uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus

korelasi Product Moment.

Rumus korelasi Product Moment :
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rxy

keterangan :

xyr
: koefisien korelasi antara x dan y

N : jumlah subyek

X : skor item

Y : skor total

 X
: jumlah skor item

Y
: jumlah skor total
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 X
2 : jumlah kuadrat skor item

2Y
: jumlah kuadrat skor total (Arikunto, 2006: 170)

3.5.2 Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas adalah “suatu instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik” (Arikunto,

2006: 178). Teknik uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan

rumus Alpha. Peneliti menggunakan rumus ini karena instrumen yang digunakan

berbentuk angket dengan skor skala bertingkat. “Untuk angket dengan skala

bertingkat diuji dengan menggunakan rumus Alpha” (Arikunto, 2006: 196)

Rumus Alpha :

keterangan :

r11 : reliabilitas instrumen

k : banyaknya butir pernyataan

 2 : jumlah varian butir

2
t : varian total

3.5.3 Hasil Uji Coba Instrumen

3.5.3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Skala Interaksi Sosial

Skala interaksi sosial yang berjumlah 53 butir item pernyataan setelah uji

coba terhadap 31 responden dan dianalisis dengan teknik uji korelasi product

moment dengan taraf signifikansi 5% diketahui  rtabel = 0,344 maka dengan  rxy >

]1][
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rtabel terdapat 8 item yang tidak valid. Delapan item tersebut yaitu 5, 19, 23, 27, 37,

42, 48, dan 52. Item pernyataan yang tidak valid dihilangkan dan tidak digunakan

dalam penelitian karena item-item yang lain telah mewakili sesuai dengan

indikator yang akan dicari dalam instrumen. Jadi, instrumen skala interaksi sosial

menjadi 45 butir item pernyataan.

3.5.3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Skala Konsep Diri

Berdasarkan hasil pengujian validitas item dengan menggunakan rumus

product moment, dengan taraf signifikansi 5% diketahui  rtabel = 0,344 maka

dengan  rxy >  rtabel dapat diketahui bahwa dari 42 item yang diajukan terhadap 31

responden diperoleh 7 item yang tidak valid. Tujuh item tersebut yaitu 2, 7, 15,

25, 28, 34, dan 42. Item pernyataan yang tidak valid dihilangkan dan tidak

digunakan dalam penelitian karena item-item yang lain telah mewakili sesuai

dengan indikator yang akan dicari dalam instrumen. Jadi, instrumen skala

interaksi sosial menjadi 35 butir.

3.5.3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Angket Perilaku Reproduksi Sehat

Instrumen angket perilaku reproduksi sehat yang digunakan untuk

memperoleh data dari responden berisi 30 butir item yang dibuat sesuai dengan

teori yang ada. Hasil uji coba angket perilaku reproduksi sehat terhadap 31

responden dianalisis menggunakan rumus product moment dengan taraf taraf

signifikansi 5% diketahui  rtabel = 0,344 maka dengan  rxy >  rtabel terdapat 5 butir

item penyataan yang tidak valid. Lima butir item tersebut yaitu 4, 7, 11, 20, dan

23. Item pernyataan yang tidak valid dihilangkan dan tidak digunakan dalam
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penelitian karena item-item yang lain telah mewakili sesuai dengan indikator yang

akan dicari dalam instrumen. Jadi, instrumen skala interaksi sosial menjadi 25

butir.

3.5.3.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Skala Interaksi Sosial

Untuk mengetahui reliabilitas dari data yang diperoleh mengenai skala

interaksi sosial dengan menggunakan rumus Alpha. Dari 31 responden dengan

taraf signifikansi 5%, maka diperoleh r tabel = 0,344 dan r hitung = 0,969, artinya

bahwa rhitung > dari rtabel. Jika hasil yang diperoleh sesuai/ signifikan maka

instrumen dinyatakan reliabel.

3.5.3.5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Skala Konsep Diri

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha, dari

31 responden dengan taraf signifikansi 5 %, skala konsep diri dinyatakan reliabel,

karena r hitung > r tabel dengan nilai r hitung = 0,959 dan r tabel = 0,344.

3.5.3.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Angket Perilaku Reproduksi Sehat

Reliabilitas dari angket perilaku reproduksi sehat dianalisis dengan

menggunakan rumus Alpha dengan taraf signifikansi 5 % dan N = 31, maka

diperoleh r tabel = 0,344 dan r hitung = 0,959, artinya bahwa r hitung > r tabel. Jika hasil

yang diperoleh sesuai/ signifikan maka instrumen tersebut reliabel.
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3.6 Prosedur Penyusunan Instrumen

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen skala interaksi sosial, skala konsep

diri dan angket perilaku reproduksi sehat yang dikembangkan sendiri oleh peneliti yang

selanjutnya dirinci sebagai indikator-indikator yang dikembangkan menjadi pernyataan-

pernyataan.

Berikut ini merupakan prosedur penyusunan instrumen :

Gambar 3.2
Prosedur penyusunan instrumen

3.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dianalisis dengan

menggunakan dua tahap yaitu :

3.7.1 Uji Asumsi

Uji asumsi ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap

penyimpangan asumsi klasik. Agar data dapat dianalisis dengan mengguanakan

teknik regresi ganda maka harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

3.7.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk melihattingkat kenormalan data yang

digunakan, apakah data berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2013 : 34).

Kisi-kisi pengembangan
instrumen penelitian

(1)

Instrumen jadi
(5)

Revisi
(4)

Uji coba
(3)

Instrumen
(2)
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Dalam penelitian ini uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya

distribusi data penelitian masing-masing variabel penelitian yang meliputi

variabel interaksi sosial, konsep diri, perilaku reproduksi sehat.

Secara statistik ada dua komponen normalitas yaitu skewness dan

kurtosis. Skewnees berhubungan dengan simetri distribusi, sedangkan kurtosis

berhubungan  dengan puncak dari suatu distribusi. Jika variabel terdistribusi

normal maka nilai skewnees dan kurtosis sama dengan nol. Terdapat uji

signifikansi skewnees dan kurtosis dengan cara berikut ini :

N

S
Zskew

/6

0


N

S
Zkurt

/24

0


Keterangan :

S : nilai skewnees

N : nilai kasus

K : nilai kurtosis

Dalam penelitian ini uji normalitas dianalisis dengan menggunakan

bantuan program SPSS 16.0. Pengambilan keputusan berdasarkan indeks

kolmogorov smirnov , jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi

normal (Ghozali, 2006 : 152).
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3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji mulitikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi

diantara sesama variabel bebas. Model regresi dalam penelitian ini dapat

memenuhi syarat apabila tidak terjadi multikolinearitas atau adanya korelasi

diantara variabel bebas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan

lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan

setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

121

2










k

kn

tR

tR
Fhitung

Keterangan :

R2 x t : nilai R2 dari hasil estimasi regresi parsial variabel independen

n : jumlah observasi data

k : jumlah variabel independen termasuk konstanta

(Ghozali, 2006 : 98)

Tahap uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan bantuan

SPPS 16.0. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai VIF < 10 dan nilai

tolerance > 0,1. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang

tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Sehingga nilai tolerance yang

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan

menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai Cutoff yang umum dipakai
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adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Jika nilai VIF

yang dihasilkan dalam hasil analisis tidak lebih dari 10, maka dikatakan bahwa

model persamaan regresi terbebas dari asumsi multikolinieritas. (Ghozali, 2006 :

96).

3.7.2.3 Uji Heteroskedatisitas

Uji heteroskedatisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2006 : 125).

Bila terjadi heteroskedastisitas, akan mengakibatkan varians koefisien

regresi menjadi minimum dan confident interval menyempit sehingga hasil uji

signifikansi statistik tidak valid lagi.  Adapun dasar untuk menganalisisnya adalah

(1) jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedatisitas, (2) jika tidak ada pola, serta titik

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedatisitas. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

iii
XY  

21

(Ghozali, 2006 : 130)

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas menggunakan

aplikasi program SPPS 16.0
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3.7.2 Uji Hipotesis

Peneliti akan menguji hipotesis ada tidaknya hubungan antara interaksi

sosial dan konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat dengan teknik analisis

regresi ganda. Menurut Sudjana (2002:310) analisis regresi adalah studi yang

menyangkut masalah hubungan fungsional antara variabel-variabel yang

umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Regresi bertujuan

untuk menguji hubungan antara satu variabel terhadap variabel lain. Model

persamaan untuk regresi ganda dapat digambarkan sebagai berikut (Nugroho,

2005 : 43) :

eXXY 
2211



Keterangan :

Y : Variabel Dependen

: Konstanta

1 , 2 : Koefisien Regresi

X1, X2 : Variabel Independen

Analisis korelasi ganda dapat dicari jauh lebih efisien melalui regresi ganda

(Hadi, 2001 : 332). Untuk penyelesaian analisis ganda dengan menggunakan

bantuan SPSS 16.0. Pengambilan keputusan didasarkan pada angka probabilitas.

Jika angka probabilitas hasil analisis < 0,05, maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan

hipotesis alternatif (Ha) diterima.
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan

disertai dengan analisis data dan pembahasannya tentang hubungan antara

interaksi sosial dan konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat pada siswa kelas

XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo.

4.1 Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk (1) mengetahui hubungan

antara interaksi sosial dengan perilaku reproduksi sehat pada siswa kelas XI di

MAN Purworejo, (2) mengetahui hubungan antara konsep diri dengan perilaku

reproduksi sehat pada siswa kelas XI di MAN Purworejo, (3) mengetahui

hubungan antara interaksi sosial dan konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat

siswa kelas XI di MAN Purworejo, maka hasil penelitian dapat diuraikan sebagai

berikut :

4.1.1 Hasil Uji Asumsi

Uji asumsi ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap

penyimpangan asumsi klasik sehingga data dapat dianalisis dengan teknik .

Adapun hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:
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4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang

dikumpulkan dan diteliti termasuk data berdistribusi normal atau tidak, maka

dilakukan pengujian dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0. Deteksi

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar

perilaku reproduksi sehat yaitu jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1
Normalitas dengan Diagram P-Plot

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi

layak dipakai untuk prediksi perilaku reproduksi sehat berdasar masukkan

variabel independennya.

Selain pengujian menggunakan diagram P-Plot, untuk memperkuat

pengujian tersebut dilakukan juga analisis secara statistik, yaitu dengan

menggunakan uji kolmogorov smirnov z. Dasar pengambilan keputusan

berdasarkan probabilitas. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi
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normal. Dari hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS 16.0 dapat

dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov z

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Interaksi Sosial Konsep Diri Perilaku

Reproduksi
Sehat

N 72 72 72

Normal Parametersa,b Mean 194,1667 144,7778 96,6528
Std. Deviation 11,40052 14,02535 5,35016

Most Extreme Differences
Absolute ,061 ,080 ,090
Positive ,050 ,064 ,090
Negative -,061 -,080 -,088

Kolmogorov-Smirnov Z ,520 ,678 ,766
Asymp. Sig. (2-tailed) ,950 ,748 ,601
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi asymp. Sig. (2-tailed)

masing-masing variabel yaitu variabel interaksi sosial (X1) sebesar 0,950 > 0,05,

variabel konsep diri (X2) sebesar 0,748 > 0,05, dan variabel perilaku reproduksi

sehat (Y) sebesar 0,601 > 0,05. Masing-masing variabel memiliki nilai

signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga

variabel berdistribusi normal.

4.1.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan korelasi antara variabel bebas. Apabila terjadi korelasi antara variabel

bebas, maka terdapat problem multikolinieritas pada model tersebut.

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Facto

(VIF). Jika VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka model dapat
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dikatakan bebas multikolinieritas (Nugroho, 2005:58). Hasil pengujian

multikolineritas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF

1
Interaksi Sosial ,934 1,070
Konsep Diri ,934 1,070

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai tolerance untuk

variabel independen (interaksi sosial dan konsep diri) adalah 0,934 yang berarti

mempunyai angka lebih dari 0,1 dan besarnya VIF pada kedua variabel

independen adalah 1,070 yang berarti mempunyai nilai VIF kurang dari 10,

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel

bebas.

4.1.2.3 Hasil Uji Heteroskedatisitas

Uji heteroskedatisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedatisitas. Jika varians berbeda,

disebut heteroskedatisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedatisitas

atau tidak terjadi heteroskedatisitas (Ghozali, 2006 : 125).
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Ada beberapa jenis pengujian heteroskedatisitas diantaranya dapat dilihat

dari diagram pencar (scatter plot) yaitu grafik yang merupakan diagram pencar

residual, yaitu selisih Y prediksi dan Y observasi. Dengan asumsi :

(1) Apabila titik-titik yang terbentuk, membentuk suatu pola tertentu yang

teratur berarti mengandung heteroskedatisitas.

(2) Sebaliknya apabila titik-titik yang terbentuk tidak teratur dan menyebar,

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung

heteroskedatisitas.

Gambar 4.2
Scatterplot Hasil Uji Heteroskedatisitas

Terlihat pada gambar 4.2 bahwa titik-titik yang terbentuk tidak

membentuk suatu pola tertentu, tetapi tersebar teratur. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedatisitas.

Dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

model regresi yang diperoleh efektif digunakan untuk menyatakan hubungan

interaksi sosial dan konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat.
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4.1.3 Model Persamaan Regresi Ganda

Metode ini digunakan untuk mengetahui persamaan regresi hubungan

interaksi sosial (X1), konsep diri (X2) dengan perilaku reproduksi sehat (Y).

Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil perhitungan analisis regresi berganda

dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 diperoleh seperti terangkum

pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Hasil Analisis Regresi Ganda

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 35,337 8,487 4,164 ,000
Interaksi Sosial ,178 ,042 ,380 4,197 ,000
Konsep Diri ,185 ,035 ,484 5,347 ,000

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.3 diperoleh persamaan

regresi ganda sebagai berikut :

Y = 35,337+ 0,178X1 + 0,185X2

Dari persamaan diatas, diketahui bahwa:

(1) konstanta sebesar 35,337 menyatakan bahwa jika tidak ada interaksi sosial

(X1) dan konsep diri (X2) maka perilaku reproduksi sehat (Y) adalah 35,337.

(2) Koefisien regresi variabel interaksi sosial (X1) sebesar 0,178 menyatakan

bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 point,  variabel interaksi sosial

(X1) akan meningkatkan perilaku reproduksi sehat sebesar  0,178.\

(3) Koefisienen regresi variabel konsep diri (X2 ) 0,185 menyatakan bahwa setiap

penambahan (karena tanda +) 1 point, variabel konsep diri (X2) akan

meningkatkan perilaku reproduksi sehat sebesar  0,185.
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4.1.4  Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi

ganda dengan tujuan untuk menguji hubungan variabel independen dengan

variabel dependen baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

4.1.4.1 Hubungan Interaksi Sosial dengan Perilaku Reproduksi Sehat Pada
Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Purworejo

Pengajuan hipotesis secara parsial antara interaksi sosial (X1) dengan

perilaku reproduksi sehat (Y) yaitu:

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan perilaku

reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo.

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan perilaku

reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo.

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai

berikut:

1. Jika probabilitas signifikansi > 0,05 maka keputusan adalah Ho diterima dan

Ha ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial

variabel bebas tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel

terikat.

2. Jika probabillitas signifikansi < 0,05 maka keptusan adalah Ho ditolak dan Ha

diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel bebas

mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat.
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Hasil analisis tentang ada tidaknya hubungan yang signifikan antara interaksi

sosial dengan perilaku reproduksi sehat siswa kelas XI MAN Purworejo disajikan

dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Korelasi antara Interaksi Sosial dengan Perilaku Reproduksi Sehat

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 50,759 9,425 5,386 ,000
Interaksi Sosial ,236 ,048 ,504 4,878 ,000

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

Berdasarkan tabel 4.4 untuk variabel interaksi sosial (X1) diperoleh thitung =

4,878 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi < 0,05

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan

antara interaksi sosial dengan perilaku reproduksi sehat. Dengan demikian

hipotesis yang berbunyi “ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial

dengan perilaku reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri

(MAN) Purworejo” dinyatakakan diterima. Semakin positif interaksi sosial remaja

maka akan semakin positif perilaku reproduksi sehatnya.

4.1.4.2 Hubungan antara konsep diri (X2) dengan perilaku reproduksi sehat
(Y) siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Purworejo

Pengajuan hipotesis secara parsial antara konsep diri (X2) dengan perilaku

reproduksi sehat (Y) yaitu:

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku reproduksi

sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo
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Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku

reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai

berikut:

1. Jika probabilitas signifikansi > 0,05 maka keputusan adalah Ho diterima dan

Ha ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial

variabel bebas tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel

terikat.

2. Jika probabillitas signifikansi < 0,05 maka keptusan adalah Ho ditolak dan Ha

diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel bebas

mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat.

Hasil analisa tentang ada tidaknya hubungan yang signifikan antara

konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) Purworejo, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Korelasi antara Konsep Diri dengan Perilaku Reproduksi Sehat

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 64,565 5,397 11,963 ,000
Konsep Diri ,222 ,037 ,581 5,973 ,000

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

Berdasarkan tabel 4.5 untuk variabel konsep diri (X2) diperoleh thitung =

5,973 dengan nilai signifikansi untuk variabel konsep diri (X2) sebesar 0,000.

Karena nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti
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ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku reproduksi

sehat. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “ ada hubungan yang signifikan

antara konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) Purworejo”, dinyatakan diterima. Semakin positif konsep

diri remaja maka akan semakin positif pula perilaku reproduksi sehatnya.

4.1.4.3 Hubungan antara interaksi sosial (X1) dan konsep diri (X2) dengan
perilaku reproduksi sehat (Y) pada siswa kelas XI di Madrasah
Aliyah Negeri Purworejo

Pengajuan hipotesis secara simultan antara interaksi sosial (X1) dan

konsep diri (X2) dengan perilaku reproduksi sehat (Y) yaitu:

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan konsep diri dengan

perilaku reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan konsep diri

dengan perilaku reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri

(MAN) Purworejo

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada hubungan secara simultan antara

interaksi sosial dan konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat, dapat dilihat

dari hasil uji F. Kriteria pengujiannya, jika p value < 0,05 dapat disimpulkan

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.
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Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Korelasi antara interaksi sosial dan konsep diri

dengan perilaku reproduksi sehat
ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1
Regression 959,866 2 479,933 30,878 ,000b

Residual 1072,453 69 15,543
Total 2032,319 71

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat
b. Predictors: (Constant), Konsep Diri, Interaksi Sosial

Dari tabel 4.6 diperoleh F hitung = 30,878 dan nilai p value = 0,000. Karena

nilai signifikansi < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.

Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan konsep

diri dengan perilaku reproduksi sehat. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi

“ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan konsep diri dengan

perilaku reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo” dinyatakan diterima. Semakin positif interaksi sosial dan semakin

positif konsep diri remaja maka akan semakin positif pula perilaku reproduksi

sehatnya.

4.2  Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan

diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial

dengan perilaku reproduksi sehat. Penyataan angket perilaku reproduksi sehat

mengenai bertemu teman lawan jenis atas ijin orangtua menunjukkan bahwa

pentingnya komunikasi yang terjalin antara anak dengan orangtua. Keterbukaan

yang terjalin antara anak dan orangtua akan memberikan dampak positif terkait
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dengan interaksi sosialnya. Seperti pendapat De Vito dalam (Sugiyo, 2005:4)

yang menyatakan bahwa “keterbukaan yang dimaksud adalah adanya kesediaan

kedua belah pihak untuk membuka diri, mereaksi kepada orang lain, merasakan

pikiran dan perasaan orang lain. Keterbukaan sangat penting dalam komunikasi,

ini berarti adanya niat dari masing-masing pihak yang dalam hal ini antara

komunikator dan komunikan saling memahami dan membuka pribadi masing-

masing”. Orangtua perlu mengetahui bagaimana pergaulan anak saat di luar

rumah, jika interaksi sosial memiliki nilai-nilai positif maka perilaku reproduksi

remaja akan positif. Jika sebaliknya, remaja akan terjerumus dalam berbagai

perbuatan berbahaya dan tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan diri

sendiri. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Indarsita

(2002) bahwa ada hubungan antara komunikasi orangtua dan anak dengan

perilaku remaja dalam hal kesehatan reproduksi dimana

“proporsi remaja yang tidak pernah berkomunikasi dengan orangtua
lebih banyak yang berperilaku kesehatan reproduksi yang beresiko
dibandingkan dengan proporsi remaja yang pernah berkomunikasi
dengan orangtua. Keadaan ini dikaitkan dengan keberadaan orangtua
di rumah sehingga tidak ada kesempatan dan kemampuan (tidak
diketahuinya sejauh mana orangtua tersebut tahu tentang kesehatan
reproduksi) untuk berkomunikasi dengan baik tentang kesehatan
kesehatan reproduksi kepada remajanya. Jika hal ini tidak ada, maka
akan mengakibatkan pemahaman remaja menjadi kurang
komprehensif sehingga menimbulkan ketidak-puasan yang pada
akhirnya remaja berusaha mendapatkan informasi tentang kesehatan
reproduksi tersebut melalui orang lain di luar keluarga. Akibatnya
dengan informasi yang belum tentu benar tersebut akan membuatnya
berperilaku kesehatan reproduksi yang beresiko”.

Informasi tentang seks atau reproduksi secara benar, sehat dan

bertanggungjawab tidak hanya diperoleh dari teman sebaya, namun dari orang-
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orang yang dapat dipercaya seperti dokter atau petugas medis lainnya, selain itu

juga dapat diperoleh melalui buku-buku yang isinya dapat

dipertanggungjawabkan. Seperti yang diungkapkan oleh Tanner dalam

(Kusmiran, 2012:31) menyatakan bahwa “kematangan seksual pada remaja

menyebabkan munculnya minat seksual dan keingintahuan remaja tentang

seksual. Remaja mulai ingin tahu tentang kehidupan seksual remaja. Untuk itu,

mereka mencari informasi mengenai seks, baik melalui buku, film, atau gambar

yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi”. Hal ini dilakukan remaja karena

kurang terjalinnya komunikasi yang bersifat dialogis antara remaja dengan orang

dewasa, baik orangtua maupun guru, mengenai masalah seksual, di mana

kebanyakan masyarakat masih menganggap tabu untuk membicarakan masalah

seksual dalam kehidupan sehari – hari. Disinilah peran orangtua, guru, petugas

kesehatan, dan orang dewasa lainnya yang dapat memberi arahan remaja, bukan

hanya memberi nasihat, tetapi dalam sikap dan keteladannya. Diharapkan dengan

adanya komunikasi yang baik dan terjalin interaksi sosial yang baik dapat

menjauhkan remaja dari perilaku reproduksi yang negatif.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada hubungan yang

signifikan antara konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat. Akses informasi

tentang reproduksi dapat diperoleh dengan berbagai cara baik dari media cetak,

elektronik, maupun dari diskusi dengan orangtua atau petugas medis yang

berkompeten, oleh karena itu remaja perlu memiliki konsep diri yang positif

dalam dirinya. Hal tersebut dimaksudkan agar remaja mempunyai batasan-

batasan dalam bertindak dan mengambil keputusan atas dirinya.
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Masa remaja merupakan masa di mana kematangan emosional seseorang

masih belum stabil sedangkan pertumbuhan fisik dan mentalnya mengalami

pertumbuhan. Selain itu, masa remaja sebagai masa transisi yang dipenuhi

dengan berbagai bentuk perlawanan terhadap berbagai hal yang tidak

disenanginya, sehingga akan timbul berbagai permasalahan yang akan membawa

mereka pada berbagai ketegangan psikologis atau stress. Menurut Verdeber

dalam Sobur (2003 : 518), semakin besar pengalaman positif yang diperoleh atau

dimiliki, semakin positif konsep diri. Sebaliknya, semakin besar pengalaman

negatif yang diperoleh atau yang dimiliki, semakin negatif konsep diri.

Bertanggungjawab atas keputusan yang sudah dibuat merupakan salah satu

perwujudan dari konsep diri positif yang memang sangat penting untuk dimiliki.

Seperti yang diungkapkan oleh Hamacheck dalam Rahmat (2003 : 106), bahwa

karakteristik orang yang mempunyai konsep diri positif antara lain ditunjukkan

dengan “memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk mengatasi persoalan,

bahkan ketika ia menghadapi kegagalan atau kemunduran, dan mampu bertindak

berdasarkan penilaian yang baik tanpa rasa bersalah yang berlebihan atau

menyesali tindakannya jika orang lain tidak menyetujui tindakannya”. Remaja

yang memiliki konsep diri pada kategori tinggi dan sangat tinggi akan memiliki

perilaku yang baik dalam kesehariannya, tidak terkecuali dalam perilaku

reproduksinya yaitu remaja akan memiliki perilaku reproduksi yang sehat.

Sementara siswa yang memiliki konsep diri pada kategori sedang cenderung

rendah dalam perilaku reproduksi sehat, akan kurang memahami dan menghargai
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dirinya sendiri, kurang memiliki rasa ingin tahu tentang informasi baru. Remaja

yang demikian juga cenderung memiliki perilaku reproduksi yang kurang sehat.

Penilaian yang positif terhadap diri sendiri disertai dengan konsep positif

tentang reproduksi sehat akan memberi pengaruh yang positif pula terhadap

perilaku reproduksinya. Penilaian yang negatif terhadap dirinya disertai dengan

konsep negatif tentang reproduksi, juga akan memberi pengaruh yang negatif

pula terhadap perilaku reproduksinya.

Bentuk hubungan yang ditimbulkan oleh interaksi sosial dan konsep diri

dengan perilaku reproduksi sehat bersifat positif. Segala informasi atau

pengetahuan tentang reproduksi manusia bisa diperoleh melalui berbagai cara

seperti video, buku pengetahuan, internet, teman sebaya, orangtua, maupun

petugas kesehatan. Dengan interaksi sosial yang baik diharapkan siswa

memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang kesehatan reproduksi.

Konsep diri positif yang dimiliki siswa akan menjadi benteng bagi siswa

untuk tidak melakukan hal-hal negatif termasuk dalam hal reproduksi. Dengan

konsep diri yang positif tentang reproduksi maka siswa akan mempunyai perilaku

reproduksi yang sehat serta akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan

sebelum mengambil keputusan. Interaksi sosial yang baik dengan lingkungannya

dan konsep diri yang positif tentang reproduksi diharapkan mampu membuat

siswa memiliki perilaku reproduksi yang sehat.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan sebaik mungkin, akan tetapi

penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:
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1. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan

skala psikologi yang memiliki kemungkinan adanya jawaban faking (jawaban

tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya), dari subyek karena alasan

tertentu meskipun peneliti sudah menjelaskan kepada siswa atau subyek

untuk jujur dalam menjawab pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya dan menjamin kerahasiaan jawaban yang diberikan.

2. Keterbatasan aspek penelitian.

Dalam penelitian ini, hanya meneliti variabel interaksi sosial dengan

menggunakan aspek syarat interaksi sosial, variabel konsep diri dengan aspek

dimensi konsep diri, dan perilaku reproduksi sehat. Ketiga aspek ini diperoleh

dari simpulan beberapa ahli. Namun sebenarnya masih ada beberapa aspek

lain yang dapat diungkap dan dikembangkan menjadi indikator dalam

instrumen penelitian.
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BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hubungan antara interaksi sosial

dan konsep dengan perilaku reproduksi sehat pada siswa kelas XI di Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) Purworejo dapat diambil kesimpulan bahwa:

5.1.1 Ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan perilaku

reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo.

5.1.2 Ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku

reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Purworejo.

5.1.3 Ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan konsep diri

dengan perilaku reproduksi sehat siswa kelas XI di Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) Purworejo.

5.2 Saran

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan

antara interaksi sosial dan konsep diri dengan perilaku reproduksi sehat siswa

kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo, maka dapat disarankan

hal-hal sebagai berikut:
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5.2.1 Bagi guru Bimbingan dan Konseling, diharapkan memberikan layanan

Bimbingan dan Konseling yang berkaitan dengan interaksi sosial dan

konsep diri.

5.2.2 Guru Bimbingan dan Konseling, hendaknya bekerjasama dengan tenaga

kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang perilaku reproduksi

sehat.

5.2.3 Peneliti hanya mengukur variabel interaksi sosial dan konsep diri. Untuk

itu, diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang variabel-

variabel lain yang berhubungan dengan perilaku reproduksi sehat yang

belum diteliti dalam penelitian ini.
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Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Skala Interaksi Sosial

Variabel Indikator Deskriptor
Item

Positif
(+)

Item
Negatif

(-)

Jumlah
Item

Interaksi
Sosial

1. Percakapan a. Berbicara dengan orangtua
b. Berbicara dengan teman dan

guru
c. Melakukan kontak mata

1
4

2

3
5, 7

6

7

2. Saling
Pengertian

a. Menghargai orang lain
b. Memberi kesempatan lawan

bicara
d. Saling memahami perasaan

satu sama lain

10
9

8

13
11

12

6

3. Bekerjasama a. Kesediaan untuk membantu
b. Saling memberi dan

menerima pengaruh
c. Melakukan kegiatan

bersama orang lain

14, 20

16,17

15, 22

18, 23

19, 21

24

11

4. Keterbukaan a. Kesediaan untuk membuka
diri

b. Bereaksi secara jujur

25, 28,
29
26

27, 30

31

7

5. Empati a. Peka terhadap yang dialami
orang lain

b. Menempatkan diri pada
situasi yang dialami orang
lain

33, 36

32

34,

35, 37

6

6. Memberikan
dukungan
atau motivasi

a. Saling memberikan
dukungan satu sama lain

b. Tidak mengevaluasi orang
lain

38

41

40

39

4

7. Rasa Positif a. Memberikan penilaian yang
positif terhadap orang lain

b. Menciptakan suasana yang
nyaman dan menyenangkan

42, 46

45, 47

44, 48

43,

7

8. Adanya
kesamaan
dengan orang
lain

a. Menggangap bahwa semua
orang mempunyai
kedudukan yang sama

49,  51,
53

50, 52 5

Total Item 53
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A. Pengantar

Dengan hormat,

Pengisian skala psikologi ini akan membantu adik – adik dalam

mengenal diri sendiri dengan lebih baik lagi. Sehubungan dengan hal

tersebut, saya mohon adik – adik bersedia mengisi skala ini.

Skala ini bukan tes, tidak ada jawaban salah, semua jawaban

adalah benar apabila sesuai dengan keadaan, pikiran, dan perasaan adik –

adik tanpa pengaruh dari siapa pun. Jawaban yang adik – adik berikan

tidak akan berpengaruh terhadap nilai mata pelajaran dan dijamin

kerahasiaannya. Oleh karena itu adik – adik dimohon dapat mengisi sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian

1. Isilah identitas diri anda

2. Berikut ini terdapat 53 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 5

pilihan jawaban sebagai berikut :

SS : Jika kamu merasa Sangat Setuju dengan pernyataan yang

kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

S : Jika kamu merasa Setuju dengan pernyataan yang kamu

baca sesuai dengan keadaan dirimu

R : Jika kamu merasa Ragu - ragu dengan pernyataan yang

kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

TS : Jika kamu merasa Tidak Setuju dengan pernyataan yang

kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

STS : Jika kamu merasa Sangat Tidak Setuju dengan

pernyataanyang kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

3. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan adik –

adik, dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia.
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Contoh Pengisisan :

No Pernyataan SS S R TS STS
1 Saya sering bertukar pendapat

dengan orangtua
√

Jika kalian merasa setuju dengan pernyataan tersebut dan kalian

sering bertukar pendapat dengan orangtua, maka berilah tanda (√) pada

kolom Setuju (S)

4. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum dijawab ketika adik – adik

akan mengumpulkan kembali.

---- Selamat Mengerjakan ----
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Skala Interaksi Sosial

Nama :
No Absen :
Kelas :

No Pernyataan SS S R TS STS
1 Saya sering bertukar pendapat dengan orangtua
2 Saya melakukan kontak mata saat berbicara dengan

orang lain
3 Berbicara dengan orang tua adalah hal yang

membosankan bagi saya
4 Teman-teman sering melibatkan saya dalam

percakapan mereka
5 Saya merasa malu untuk memulai suatu percakapan

dengan orang lain
6 Saya sulit untuk fokus ketika berbicara dengan orang

lain
7 Saya merasa senang jika saya dapat bertengkar dengan

orang yang tidak saya sukai
8 Saya sangat berhati-hati dalam berbicara agar tidak

menyinggung perasaan lawan bicara saya
9 Saya selalu memberi kesempatan lawan bicara untuk

menyampaikan pendapatnya
10 Jika ada teman yang berbicara dengan saya, saya

memperhatikan dengan baik apa yang disampaikannya
11 Saya sering memotong pembicaraan lawan bicara saya
12 Saya akan langsung menyampaikan perasaan tidak

suka saya pada orang yang saya benci
13 Saya senang memaksakan kehendak pada orang yang

tidak setuju dengan pendapat saya
14 Saya senang membantu orang lain yang sedang

membutuhkan bantuan
15 Saya bersedia bekerjasama dengan siapapun
16 Membantu orang lain merupakan hal yang merugikan

bagi diri sendiri
17 Saya harus berhasil dalam bidang akademik seperti

teman-teman saya
18 Membantu orang lain merupakan hal yang merugikan

bagi diri sendiri
19 Saya malas mengerjakan tugas rumah karena teman

saya juga tidak mengerjakan tugas rumah
20 Membantu teman yang belum paham materi pelajaran,

akan membuat ilmu saya semakin bertambah
21 Meskipun saya sedang belajar, jika diajak teman
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bermain saya akan bersedia
22 Saya memiliki inisiatif besar untuk belajar dalam

kelompok
23 Saya lebih suka menyelesaikan masalah tanpa bantuan

orang lain
24 Saya lebih suka melakukan kegiatan sendiri karena hal

itu lebih menyenangkan
25 Saya suka menceritakan masalah yang saya alami

pada sahabat saya
26 Saya mengatakan hal jujur ketika berbicara dengan

orang lain
27 Saya hanya mau mendengarkan nasihat dari orang

yang lebih tua dari saya
28 Saya bersedia untuk menjadi teman curhat bagi

teman-teman saya
29 Saya suka mendengarkan pengalaman orang lain
30 Saya hanya sebagai pendengar ketika sedang

berbicara dengan orang lain
31 Berkata jujur pada orang lain adalah yang

menyebalkan bagi saya
32 Saya ikut merasa sedih ketika teman saya sedang

merasa sedih
33 Saya akan khawatir ketika mengetahui sahabat saya

sakit
34 Menurut saya membantu orang lain tidak ada gunanya
35 Ikut merasakan kesedihan orang lain merupakan hal

yang sangat tidak penting
36 Ketika melihat orang tua sakit saya akan langsung

menanyakan keadaannya
37 Saya bersikap acuh ketika teman saya mengalami

kesulitan
38 Saya akan meyakinkan teman saya bahwa ia bisa

ketika teman saya merasa tidak yakin dengan
kemampuannya

39 Saya sering mengomentari perilaku teman-teman saya
40 Saya akan langsung menyindir teman yang melakukan

kesalahan
41 Mengomentari perilaku teman adalah hal yang tidak

penting bagi saya
42 Saya tidak pernah merasa curiga terhadap orang lain
43 Saya akan langsung marah ketika topik pembicaraan

dengan teman adalah hal yang tidak saya sukai
44 Saya merasa gengsi untuk meminta maaf terlebih

dahulu ketika saya melakukan kesalahan
45 Saya berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan
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ketika berbincang-bincang dengan teman
46 Saya akan menerima kritikan orang lain dengan

senang hati
47 Menggunjingkan orang lain adalah hal yang saya

benci
48 Saya akan merasa curiga ketika teman-teman bicara

dengan berbisik-bisik di depan saya
49 Saya berusaha untuk menjadi pribadi yang ramah

kepada orang lain
50 Saya menilai orang dari penampilan fisiknya saja
51 Bagi saya berteman dengan siapa saja adalah hal yang

menyenangkan dan bukan masalah
52 Saya sering menghiraukan ucapan orang yang tidak

saya sukai dan sangat menyakitkan hati saya
53 Menurut saya setiap orang memiliki kedudukan dan

derajat yang sama

--- Terima Kasih ---
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Kisi – kisi Pengembangan Instrumen Skala Konsep Diri

Variabel Indikator Deskriptor
Item

Positif
(+)

Item
Negatif

(-)

Jumlah
Item

Konsep Diri 1. Pengetahuan
tentang diri
sendiri

a. Memahami kondisi diri
sendiri

1, 2, 4, 6,
8

3, 5, 7, 9 9

2. Harapan bagi
diri

a. Mempunyai gambaran
tentang diri sendiri

10,11,13,
16, 17

12,14,15 8

3. Penilaian
tentang diri
sendiri

a. Mampu memaknai
kondisi diri sendiri

18,19,21,
22,24,26

20,23,25,
27

10

4. Diri etik-
moral

a. Kepatuhan diri terhadap
norma sosial

b. Kepatuhan diri terhadap
norma agama

30,35,

28,29,33

34,36

31,32

9

5. Diri sosial a. Mudah Bersosialisasi 38,39,40 37,41,42 6
Total Item 42
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A. Pengantar

Dengan hormat,

Pengisian skala psikologi ini akan membantu adik – adik dalam

mengenal diri sendiri dengan lebih baik lagi. Sehubungan dengan hal

tersebut, saya mohon adik – adik bersedia mengisi skala ini.

Skala ini bukan tes, tidak ada jawaban salah, semua jawaban

adalah benar apabila sesuai dengan keadaan, pikiran, dan perasaan adik –

adik tanpa pengaruh dari siapa pun. Jawaban yang adik – adik berikan

tidak akan berpengaruh terhadap nilai mata pelajaran dan dijamin

kerahasiaannya. Oleh karena itu adik – adik dimohon dapat mengisi sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian

1. Isilah identitas diri anda

2. Berikut ini terdapat 42 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 5

pilihan jawaban sebagai berikut :

SS : Jika kamu merasa Sangat Sesuai dengan pernyataan yang

kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

S : Jika kamu merasa Sesuai dengan pernyataan yang kamu

baca sesuai dengan keadaan dirimu

KS : Jika kamu merasa Kurang Sesuai dengan pernyataan

yang kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

TS : Jika kamu merasa Tidak Sesuai dengan pernyataan yang

kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

STS : Jika kamu merasa Sangat Tidak Sesuai dengan

pernyataanyang kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

3. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan adik –

adik, dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia.
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Contoh Pengisisan :

No Pernyataan SS S KS TS STS
1 Saya memiliki penampilan

fisik yang menarik
√

Jika kalian merasa setuju dengan pernyataan tersebut dan kalian

memiliki penampilan fisik yang menarik, maka berilah tanda (√) pada

kolom Setuju (S)

4. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum dijawab ketika adik – adik

akan mengumpulkan kembali.

---- Selamat Mengerjakan ----
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Skala Konsep Diri

Nama :
No Absen :
Kelas :

No Pernyataan SS S R TS STS
1 Saya memiliki penampilan fisik yang menarik
2 Saya merasa nyaman dengan proporsi berat badan dan

tinggi badan saya
3 Saya sering merasa tidak bersemangat dalam

melakukan aktivitas
4 Saya termasuk orang yang berhati-hati ketika

mengambil keputusan
5 Saya merasa apa yang saya lakukan kurang

mempunyai manfaat
6 Saya termasuk orang yang mau menerima saran dan

kritik dari orang lain
7 Kompetensi akademik yang saya miliki sangat minim

sekali
8 Saya akan bertanggung jawab atas keputusan yang

sudah dibuat
9 Saya bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi

dengan diri saya
10 Saya ingin dikenal oleh banyak orang
11 Saya merasa yakin bahwa saya mampu menghadapi

masalah pribadi saya
12 Saya tidak mempunyai kelebihan dalam diri yang

dapat saya banggakan
13 Saya ingin memiliki penampilan fisik yang jauh lebih

menarik
14 Saya akan merasa sangat tersinggung atas pandangan

negatif orang lain terhadap diri saya
15 Segala sesuatu yang saya lakukan sesuai dengan

kehendak saya
16 Saya menginginkan agar saya menjadi orang yang

mudah bergaul dengan banyak orang
17 Saya berharap dapat terus berpikir positif dalam

melakukan segala sesuatu
18 Saya selalu optimis untuk menjalani masa depan saya

nantinya
19 Saya mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada

dalam diri saya
20 Kegagalan memberikan semangat untuk menjadi

individu yang lebih baik lagi
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21 Saya mempunyai hubungan yang baik dengan orang
tua

22 Saya merasa bahwa penampilan saya cukup menarik
23 Saya sering mengeluh ketika menghadapi masalah
24 Saya termasuk orang yang percaya diri
25 Saya merasa bahwa saya tidak mempunyai sesuatu hal

yang dapat saya banggakan
26 Saya berusaha untuk bersikap tenang dalam kondisi

apapun
27 Saya sering mencemaskan masa depan saya
28 Saya sudah mengakui segala kesalahan yang telah

saya lakukan
29 Saya termasuk orang yang sulit berbohong
30 Saya termasuk orang yang patuh dalam mentaati

peraturan yang ada di lingkungan saya
31 Terkadang saya merasa jenuh dengan kondisi diri saya

sendiri
32 Ketika saya merasa sakit hati, terkadang saya ingin

membalas dengan perbuatan yang lebih kejam
33 Saya selalu menjalankan ajaran agama dengan baik
34 Saya termasuk orang tidak suka disuruh-suruh
35 Saya akan dengan senang hati membantu orang lain

yang membutuhkan bantuan saya
36 Saya tidak mampu beradaptasi dengan baik di

lingkungan baru
37 Saya termasuk orang yang sulit bergaul
38 Saya mudah berkenalan dan merasa nyaman dengan

orang yang baru saya kenal
39 Saya termasuk orang yang cukup dikenal di

lingkungan masyarakat
40 Saya termasuk orang yang mudah bergaul
41 Saya tidak suka dan merasa tidak nyaman berada di

lingkungan baru
42 Saya tidak senang terlibat dalam kegiatan sosial di

lingkungan masyarakat

--- Terima Kasih ---
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Kisi – kisi Pengembangan Instrumen
Angket Perilaku Reproduksi Sehat

Variabel Indikator Deskriptor
Item

Positif
(+)

Item
Negatif

(-)

Jumlah
Item

Perilaku
Reproduksi
Sehat

1. Memiliki
akses
informasi
tentang
kesehatan
reproduksi

a. Memperoleh informasi
yang tepat tentang
kesehatan reproduksi

1,3,6 2,4,5 6

2. Menjalin
hubungan
yang positif
dengan teman
sebaya

a. Menjalin persahabatan
dengan teman sebaya

b. Membatasi sentuhan
fisik dengan lawan
jenis

10,12,15 7,8,9,11
13,14

9

3. Melakukan
kegiatan yang
positif dan
bermanfaat

a. Mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler

b. Menghindari
melakukan hal porno

16,18, 17,19,20
21

6

4. Bebas dari
penyakit
kelamin

a. Menjaga kesehatan dan
kebersihan organ
reproduksi

22,24,26
28,30

23,25,27
29

9

Total Item 30
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A. Pengantar

Dengan hormat,

Pengisian angket ini akan membantu adik – adik dalam mengenal

diri sendiri dengan lebih baik lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, saya

mohon adik – adik bersedia mengisi angket ini.

Angket ini bukan tes, tidak ada jawaban salah, semua jawaban

adalah benar apabila sesuai dengan keadaan, pikiran, dan perasaan adik –

adik tanpa pengaruh dari siapa pun. Jawaban yang adik – adik berikan

tidak akan berpengaruh terhadap nilai mata pelajaran dan dijamin

kerahasiaannya. Oleh karena itu adik – adik dimohon dapat mengisi sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian

1. Isilah identitas diri anda

2. Berikut ini terdapat 30 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 5

pilihan jawaban sebagai berikut :

SL : Jika kamu merasa Selalu dengan pernyataan yang   kamu

baca sesuai dengan keadaan dirimu

SR : Jika kamu merasa Sering dengan pernyataan yang kamu

baca sesuai dengan keadaan dirimu

KD : Jika kamu merasa Kadang – kadang dengan pernyataan

yang kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

JR : Jika kamu merasa Jarang dengan pernyataan yang kamu

baca sesuai dengan keadaan dirimu

TP : Jika kamu merasa Tidak Pernah dengan pernyataanyang

kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

3. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan adik –

adik, dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia.
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Contoh Pengisisan :

No Pernyataan SL SR KD JR TP
1 Mencari informasi tentang

kesehatan reproduksi melalui
internet

√

Jika kalian merasa sering dengan pernyataan tersebut dan kalian

sering mencari informasi tentang kesehatan reproduksi melalui internet ,

maka berilah tanda (√) pada kolom Sering (SR)

4. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum dijawab ketika adik – adik

akan mengumpulkan kembali.

---- Selamat Mengerjakan ----
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Angket Perilaku Reproduksi Sehat

Nama :
No Absen :
Kelas :

No Pernyataan SL SR KD JR TP
1 Mencari informasi tentang kesehatan reproduksi

melalui internet
2 Merasa malu membicarakan tentang kesehatan

reproduksi dengan orangtua
3 Berdiskusi tentang seksualitas dengan petugas

kesehatan
4 Membaca buku tentang seksualitas bersama lawan

jenis
5 Membicarakan hal yang berkaitan dengan organ

reproduksi membuat saya malu
6 Mendengarkan siaran radio atau menonton tanyangan

TV tentang kesehatan reproduksi
7 Menghindar ketika bertemu dengan lawan jenis
8 Merangkul dengan mesra ketika duduk berdampingan

dengan lawan jenis di tempat umum
9 Pergi berduaan dengan lawan jenis ketika libur

sekolah
10 Bertemu teman lawan jenis atas ijin orangtua
11 Melakukan hubungan intim dengan lawan jenis
12 Menyapa dengan ramah ketika bertemu dengan teman
13 Bergandengan tangan dengan lawan jenis ketika jalan

bersama
14 Berciuman dengan lawan jenis sebagai bentuk

ungkapan kasih sayang
15 Bertemu dengan teman lawan jenis di tempat yang

ramai
16 Berolahraga untuk meminimalisir dorongan seksual

yang tinggi
17 Melihat video porno
18 Mengikuti kegiatan ekstrakulikuler untuk mengisi

waktu luang
19 Berkata porno ketika berkumpul dengan teman-teman
20 Melakukan onani atau masturbasi ketika dorongan

seks meninggi
21 Terangsang ketika melihat adegan atau gambar

seksual
22 Menggunakan bahan kimia dalam membersihkan
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organ reproduksi
23 Meminum minuman beralkohol
24 Mengganti pakaian dalam minimal 2X sehari
25 Menggunakan celana ketat ketika beraktivitas
26 Mencukur rambut kemaluan sebagai upaya

memelihara kesehatan organ reproduksi
27 Menggunakan celana dalam ketat
28 Memeriksa kesehatan organ reproduksi ke dokter

spesialis
29 Merokok ketika stress
30 Mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil

--- Terima Kasih ---
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DATA UJI COBA SKALA INTERAKSI SOSIAL

no kode
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 R-1 5 3 5 5 1 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 1
2 R-2 3 4 4 4 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 3
3 R-3 1 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 1 5 4 4 4 5 4 4
4 R-4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 4 5 5 2
5 R-5 1 5 5 3 1 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
6 R-6 5 3 5 2 3 3 2 4 2 4 4 1 5 1 3 3 4 5 3
7 R-7 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4
8 R-8 2 2 5 5 3 4 5 1 4 4 3 2 4 4 4 4 5 5 5
9 R-9 4 2 4 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 1
10 R-10 3 2 2 4 1 2 4 5 5 5 4 2 5 5 5 3 4 5 4
11 R-11 2 3 4 4 5 5 5 4 4 5 2 2 5 5 5 4 5 5 5
12 R-12 4 5 4 1 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
13 R-13 5 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2
14 R-14 3 5 5 5 4 4 1 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5
15 R-15 4 4 2 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4
16 R-16 2 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5
17 R-17 4 2 4 4 4 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 4 4 5 1
18 R-18 1 3 2 2 5 5 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5
19 R-19 1 3 2 1 2 2 5 5 5 4 3 3 5 5 4 3 5 5 3
20 R-20 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4
21 R-21 5 4 4 2 2 4 3 3 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 1
22 R-22 1 1 4 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 4 3 5 5 5
23 R-23 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4
24 R-24 5 4 1 3 4 4 1 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 1
25 R-25 1 2 3 1 2 1 2 1 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 1
26 R-26 2 5 4 3 1 3 5 5 5 5 4 2 5 5 3 4 5 5 5
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27 R-27 2 3 1 2 4 5 2 5 4 4 4 1 4 4 3 4 5 4 4
28 R-28 5 1 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4
29 R-29 1 2 3 3 3 4 4 2 5 5 3 5 1 5 5 3 4 5 5
30 R-30 5 3 5 2 5 4 5 1 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5
31 R-31 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5

Va
lid

ita
s R

el
ia

bi
lit

as

X 98 100 120 106 98 114 115 119 134 132 119 100 134 137 129 124 144 150 110

X2 382 366 512 412 354 444 489 507 604 572 473 376 602 625 557 514 678 730 460

XY
2032

0
2063

6
2478

2
2192

6
2014

0
2346

8
238

07
2454

2
2752

9
2704

2
2441

8
2068

5
2750

7
2810

3
2648

4
2547

7
2947

8
3067

6
2270

3

rxy

0.37
9477

0.35
3477

0.43
2176

0.42
2451

0.22
1389

0.42
1891

0.43
231

0.37
083

0.38
5986

0.36
5285

0.35
2855

0.38
3953

0.35
7694

0.35
1059

0.37
3013

0.42
4552

0.34
4265

0.38
4347

0.31
0903

rtabe

l

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

0.34
4

Krit
eria valid valid valid valid tidak valid

vali
d valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid tidak

b
2

3.07
4286

2.29
3878

2.87
3469

2.59
9184

2.27
4286

2.07
6735

3.17
551

2.92
5714

2.59
9184

2.11
9184

1.95
4286

2.57
9592

2.54
2041

2.53
551

2.32
9796

2.13
3878

2.44
4082

2.48
9796

3.26
5306
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
5 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4
5 2 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 5 5 4 4
4 5 4 5 5 3 3 4 3 4 2 5 4 4 5 5 4 5
5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3
4 5 5 5 2 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5
4 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 5 4 4 5 5 5 5
4 4 3 2 4 4 5 4 5 5 2 5 4 5 5 4 5 5
4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4
4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 5 3 4 5 4 5 2
5 2 5 4 2 5 5 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4
5 4 4 3 3 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 4 1 4 3 5 2 3 4 4 5 4 4 5 2 5 5
5 4 4 4 3 4 1 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 1
5 4 4 4 2 5 4 3 4 5 4 4 4 2 5 1 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
5 5 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 5 4 5 5 5 4
4 4 2 2 2 1 5 1 4 5 1 5 4 4 5 5 5 4
5 3 3 4 5 3 3 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 2
5 5 4 3 4 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5
1 2 4 3 4 3 3 4 2 1 1 5 5 4 5 4 5 3
4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5
5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4
5 5 4 3 1 1 3 4 3 5 3 2 4 3 1 3 5 4
5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
4 4 2 5 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4
5 4 4 4 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5



129

5 1 2 1 2 1 1 5 4 5 5 5 3 3 5 3 1 5
5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5

139 123 114 110 108 106 114 110 123 130 113 143 132 128 145 130 145 130

645 523 442 428 412 412 464 424 515 580 453 675 574 544 699 580 699 578

28536 25329 23471 22635 22264 21911 23489 22504 25290 26732 23325 29362 27052 26265 29764 26748 29748 26618
0.385

216
0.396

753
0.446

146
0.314

935
0.383

502
0.401

704
0.344

38
0.113

329
0.378

665
0.356

621
0.420

16
0.483

553
0.361

46
0.388

787
0.403

044
0.383

014
0.368

866
0.173

63

0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
valid valid valid tidak valid valid valid tidak valid valid valid valid valid valid valid valid valid tidak
2.656

327
2.592

653
2.019

592
2.351

02
2.249

796
2.599

184
2.648

163
2.236

735
2.364

082
2.775

51
2.519

184
2.592

653
2.176

327
2.168

163
2.808

163
2.775

51
2.808

163
2.718

367
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Y Y2
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

4 3 3 1 3 5 5 5 5 4 1 5 4 4 3 4 219 47961
3 2 3 1 3 3 5 4 4 2 5 4 4 4 3 4 187 34969
3 4 4 2 3 4 4 4 5 5 3 4 5 4 2 5 208 43264
5 3 2 1 2 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 215 46225
5 4 5 1 3 5 5 4 5 5 1 5 5 5 2 4 225 50625
4 3 4 1 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4 5 4 187 34969
5 2 2 2 2 4 5 5 5 5 2 5 4 5 3 5 208 43264
4 3 3 1 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 200 40000
5 3 3 1 3 4 4 5 3 3 1 5 4 5 2 5 196 38416
5 4 5 5 2 4 5 4 5 5 2 5 5 4 4 4 214 45796
5 2 2 2 3 5 5 5 5 3 2 5 5 5 2 5 220 48400
3 4 3 1 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 185 34225
4 3 3 1 2 4 5 4 5 5 1 5 5 5 3 5 223 49729
5 4 5 1 4 3 5 5 4 2 2 5 5 5 3 1 210 44100
4 5 4 1 4 4 4 4 4 4 1 5 4 4 4 5 209 43681
4 4 3 1 3 4 4 5 5 5 1 5 5 4 3 5 209 43681
2 2 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 4 1 2 5 177 31329
5 4 5 2 1 4 5 5 5 5 1 4 5 5 4 5 214 45796
5 4 3 1 3 4 4 5 4 4 1 5 4 4 2 4 186 34596
4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 5 224 50176
1 2 2 1 2 3 4 3 5 4 3 5 5 5 1 2 203 41209
4 4 4 1 2 4 5 5 3 3 5 5 1 1 4 5 179 32041
4 2 5 5 3 5 4 5 5 1 2 5 5 5 3 4 227 51529
5 4 2 1 2 4 4 5 3 2 1 5 3 4 2 5 198 39204
1 2 2 2 2 5 4 3 4 2 2 5 5 5 2 2 159 25281
1 2 1 3 1 3 5 5 5 4 2 3 2 4 3 5 208 43264
1 3 4 1 3 2 4 4 5 4 1 5 4 5 3 4 179 32041
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1 2 2 5 4 3 4 5 5 4 2 5 5 4 3 5 216 46656
5 1 3 1 1 4 5 5 5 3 5 2 3 5 1 1 175 30625
5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 232 53824
4 5 5 1 3 3 5 5 4 4 2 5 5 5 3 5 231 53361

116 100 102 55 81 117 137 139 137 116 66 143 133 134 93 128 6323
13002

37

496 360 382 153 235 467 625 637 623 474 182 677 599 610 311 572 k 76

23956 20634 21072 11504 16657 24058
2810

8 28510 28105 23911 13233 29329 27359 27565 19105 26365
t

2

=
6529.

555

0.365
88

0.377
58

0.382
102

0.373
755

0.273
217

0.374
204

0.362
07

0.416
252

0.375
173

0.386
316

-
0.345

98
0.377

712
0.422

661
0.409

504
0.234

077
0.379

649
b

2

=
131.0

367

0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
valid valid valid valid tidak valid valid valid valid valid tidak valid valid valid tidak valid
3.186

939
2.122

449
2.421

224
1.902

041
1.358

367
2.168

163
2.535

51
2.427

755
2.478

367
2.558

367
1.644

082
2.649

796
2.674

286
2.770

612
1.825

306
2.968

163
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PERHITUNGAN VALIDITAS SKALA INTERAKSI
SOSIAL

Rumus :

Kriteria
Butir angket Valid jika rxy >
rtabel

Perhitungan :
berikut ini merupakan perhutungan validitas pada butir nomor 1

No X Y X² Y² XY

1 5 219 25 47961 1095
2 3 187 9 34969 561

3 1 208 1 43264 208
4 4 215 16 46225 860
5 1 225 1 50625 225
6 5 187 25 34969 935
7 4 208 16 43264 832
8 2 200 4 40000 400
9 4 196 16 38416 784

10 3 214 9 45796 642
11 2 220 4 48400 440
12 4 185 16 34225 740
13 5 223 25 49729 1115
14 3 210 9 44100 630

15 4 209 16 43681 836
16 2 209 4 43681 418
17 4 177 16 31329 708
18 1 214 1 45796 214

19 1 186 1 34596 186
20 4 224 16 50176 896
21 5 203 25 41209 1015
22 1 179 1 32041 179

  
     2222

xyr
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23 4 227 16 51529 908
24 5 198 25 39204 990
25 1 159 1 25281 159
26 2 208 4 43264 416
27 2 179 4 32041 358

28 5 216 25 46656 1080
29 1 175 1 30625 175
30 5 232 25 53824 1160

31 5 231 25 53361 1155

jml 98 6323 382 1300237 20320

Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh :

( 31   x   20320 ) – (98 x
6323  )

rxy                =

rxy                = 0.379

Pada a = 5% dengan  N= 31    diperoleh r tabel  =  0,344
karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid.
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SKALA INTERAKSI SOSIAL

Rumus :

Kriteria :
Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel
Perhitungan :
1. Varians total

t
2 =

1300237 - 1289688.03
31

= 6529.555

2. Varians butir

 
 

b1
2 = 382 - 309.81 = 3.074

31

b2
2 = 366 - 322.58 = 2.294

31

b3
2 = 512 - 464.52 = 2.873

31
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b53
2 = 572

-
528.52 =

2.968
31

b
2 = 3,074 + 2,294 + 2,873  + … + 2,968 = 131.037

3. Koefisien reliabilitas

r11 =
53

1 -
131.037

53 - 1 6529.555

= 0.969

Pada a = 5% dengan n = 31, diperoleh  r tabel = 0.344

Karena r11 > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel
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DATA UJI COBA SKALA KONSEP DIRI

no kode
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 R-1 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3
2 R-2 4 5 3 5 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3
3 R-3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3
4 R-4 3 2 4 4 3 5 4 4 3 5 5 5 4 3 2
5 R-5 2 3 4 5 4 4 5 4 5 1 4 3 4 1 4
6 R-6 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3
7 R-7 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 2 2
8 R-8 3 5 3 1 2 4 3 4 4 2 5 4 3 4 2
9 R-9 4 2 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 2

10 R-10 4 3 1 5 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 1
11 R-11 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 1
12 R-12 3 5 3 1 2 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3
13 R-13 3 3 2 4 3 5 2 5 4 5 5 3 4 4 4
14 R-14 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 2 4
15 R-15 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4
16 R-16 3 2 2 1 3 4 3 4 4 2 4 4 4 1 3
17 R-17 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
18 R-18 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 2 2 4
19 R-19 3 3 2 3 2 4 2 4 4 1 4 1 4 2 3
20 R-20 3 1 2 1 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 2
21 R-21 2 1 1 5 3 5 1 5 4 5 4 2 5 4 3
22 R-22 3 2 2 4 4 4 3 4 4 5 4 1 3 2 1
23 R-23 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 2 5 3 5 3
24 R-24 3 5 2 4 4 5 4 4 5 5 4 2 3 4 4
25 R-25 2 1 3 4 3 2 4 5 3 1 4 1 2 2 1
26 R-26 3 3 2 5 2 5 1 4 4 5 3 2 4 5 3
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27 R-27 1 2 1 5 3 5 2 1 4 1 4 4 4 1 2
28 R-28 4 3 4 5 4 5 3 5 4 3 4 2 3 2 2
29 R-29 3 1 5 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 2 2
30 R-30 5 5 4 4 2 5 2 5 5 1 5 1 5 4 2
31 R-31 3 1 2 4 2 4 3 1 4 2 3 3 2 1 3

Va
lid

ita
s R

el
ia

bi
lit

as

X 103 93 96 117 100 130 98 125 126 108 127 94 109 86 82

X2 365 341 340 491 340 560 340 533 520 440 537 330 407 282 244

XY
1562

4 14098 14659 17749 15115 19618 14807 18911 18973 16487 19161 14280 16485 13096 12361

rxy

0.492
543

0.255
982

0.508
846

0.382
059

0.395
351

0.461
031

0.282
129

0.420
782

0.440
739

0.462
164

0.412
167

0.356
948

0.392
328

0.388
04

0.184
963

rtabel 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
Krite
ria valid tidak valid valid valid valid tidak valid valid valid valid valid valid valid tidak

b
2

1.768
163

2.682
449

2.191
02

2.853
878

1.551
02

2.204
082

1.874
286

2.473
469

1.897
143

3.049
796

2.176
327

2.215
51

1.929
796

2.019
592

1.482
449
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 2 3
5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 4 4 3
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 3
4 5 5 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3
5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4
3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3
5 5 5 5 2 5 4 4 5 3 4 4 5
4 5 4 4 2 2 3 2 3 2 4 2 4
5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 3 4 5
5 5 5 4 5 4 3 3 3 2 4 1 5
5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4
3 4 4 4 5 4 3 2 3 3 3 3 3
5 5 5 4 4 4 3 3 1 3 4 2 4
4 4 4 4 5 5 3 1 4 4 4 5 4
4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 2 5
5 4 5 5 1 5 3 2 2 4 2 2 4
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2
4 4 5 4 2 5 4 4 2 4 4 5 4
5 5 5 4 2 4 3 2 4 2 3 2 4
5 5 4 3 4 5 3 4 3 3 4 2 3
5 5 5 3 5 2 3 1 2 2 5 4 5
5 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 2 4
4 5 4 3 4 5 4 3 3 5 4 2 3
5 5 5 4 4 5 1 2 3 3 4 3 4
4 5 4 3 4 4 3 3 1 5 4 5 3
5 5 5 5 5 4 3 2 4 2 5 3 5
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4 2 4 3 1 3 3 3 3 3 5 2 4
5 5 4 4 5 5 4 3 4 2 3 3 2
5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 2 1
5 5 5 5 5 5 3 4 4 1 5 5 5
4 4 4 3 5 5 3 3 3 4 4 4 3

140 142 139 124 121 131 104 91 99 103 122 95 114

644 664 633 512 523 575 362 297 351 377 500 339 450

21087 21408 20947 18733 18349 19779 15683 13856 15048 15464 18405 14465 17132
0.42108

3
0.46050

7
0.49886

6
0.48339

3
0.37886

6
0.41223

5
0.35567

2
0.49204

4 0.44383
0.08064

3
0.35879

7
0.40567

2
0.12974

4

0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
valid valid valid valid valid valid valid valid valid tidak valid valid tidak

2.4 2.51102
2.31346

9
2.07673

5 2.99102
2.41959

2
1.51346

9
1.72571

4
2.02775

5 2.11102 2.13551
2.31836

7
2.24816

3
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Y Y2
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

4 3 4 5 4 2 5 5 4 4 4 5 4 4 175 30625
5 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 160 25600
3 3 2 1 4 2 4 2 2 2 2 3 2 5 132 17424
4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 169 28561
3 5 2 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 165 27225
3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 130 16900
4 4 4 1 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 170 28900
3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 136 18496
4 4 4 5 5 2 5 3 4 3 4 3 4 4 162 26244
5 3 3 5 3 4 4 1 1 3 1 2 2 5 139 19321
4 3 2 4 3 1 5 2 5 4 4 4 5 4 171 29241
4 4 2 4 4 4 4 2 3 2 4 2 2 2 132 17424
5 3 3 5 4 5 5 4 4 5 3 4 3 5 161 25921
4 4 2 5 4 3 5 2 5 2 4 4 3 3 159 25281
3 4 2 4 5 2 5 2 2 5 3 5 3 4 157 24649
3 2 2 4 4 3 4 2 4 1 4 3 5 4 133 17689
3 4 2 4 4 4 4 1 4 2 4 2 4 4 147 21609
4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 2 2 5 162 26244
4 3 2 4 5 1 5 1 4 4 4 1 1 4 130 16900
2 3 2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 146 21316
2 5 5 2 4 2 5 1 1 2 5 2 2 5 140 19600
3 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 5 3 4 139 19321
4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 4 1 5 155 24025
5 4 3 2 4 2 4 1 4 4 4 4 4 5 156 24336
3 1 1 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 4 120 14400
5 4 2 4 4 2 5 3 4 1 4 3 3 5 153 23409
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4 4 2 2 4 3 5 3 3 1 4 3 1 4 123 15129
3 5 3 3 4 3 5 5 5 3 4 5 4 4 158 24964
5 3 3 2 4 5 5 4 1 4 3 3 3 4 153 23409
5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 4 1 4 5 170 28900
3 5 2 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 139 19321

116 112 80 114 125 94 142 90 110 98 110 100 100 132 4642
70238

4

458 430 236 468 515 328 658 318 432 350 414 362 362 576 k 76

17532 16942 12167 17296 18822 14180 21369 13779 16715 14914 16619 15193 15229 19847
t

2

=
3561.2

38
0.3878

8
0.3977

37
0.4045

27
0.3782

45
0.3689

16
0.1863

87
0.4506

08
0.4703

05
0.4417

98
0.4423

07
0.3549

51
0.4083

96
0.4755

89
0.2544

76
b

2

=
91.688

16

0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
valid valid valid valid valid tidak valid valid valid valid valid valid valid tidak
2.1012

24
2.0457

14
1.5183

67
2.7624

49
1.9591

84
2.1583

67
2.3395

92
2.4734

69
2.4653

06 2.16
1.9510

2
2.1795

92
2.1795

92
2.2334

69
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PERHITUNGAN VALIDITAS SKALA KONSEP DIRI

Rumus :

Kriteria
Butir angket Valid jika rxy >
rtabel

Perhitungan :
berikut ini merupakan perhutungan validitas pada butir nomor 1

No X Y X² Y² XY

1 4 175 16 30625 700
2 4 160 16 25600 640

3 3 132 9 17424 396
4 3 169 9 28561 507
5 2 165 4 27225 330
6 4 130 16 16900 520
7 4 170 16 28900 680
8 3 136 9 18496 408
9 4 162 16 26244 648

10 4 139 16 19321 556
11 3 171 9 29241 513
12 3 132 9 17424 396
13 3 161 9 25921 483
14 4 159 16 25281 636

15 4 157 16 24649 628
16 3 133 9 17689 399
17 4 147 16 21609 588
18 4 162 16 26244 648

19 3 130 9 16900 390
20 3 146 9 21316 438
21 2 140 4 19600 280
22 3 139 9 19321 417

23 5 155 25 24025 775

  
     2222

xyr
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24 3 156 9 24336 468
25 2 120 4 14400 240
26 3 153 9 23409 459
27 1 123 1 15129 123

28 4 158 16 24964 632
29 3 153 9 23409 459
30 5 170 25 28900 850

31 3 139 9 19321 417

jml 103 4642 365 702384 15624

Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh :

( 31   x   15624 ) – (103 x
4642  )

rxy                =

rxy                = 0.493

Pada a = 5% dengan  N= 31    diperoleh r tabel  =  0,344
karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid.

PERHITUNGAN RELIABILITAS SKALA KONSEP DIRI

Rumus :








 











2

2
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Kriteria :
Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel
Perhitungan :
1. Varians total

t
2 =

702384 - 695102.06
31

= 3561.238

2. Varians butir

 
 

b1
2 = 365 - 342.23 = 1.768

31

b2
2 = 341 - 279.00 = 2.682

31

b3
2 = 340 - 297.29 = 2.191

31

b42
2 = 576 - 562.06 = 2.233

31

 








2
2

2
t

 








2
2

2

X
X

b
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b
2 =

1,768 +2,682 + 2,191  + … +
2,233 = 91.688

3. Koefisien reliabilitas

r11 =
42

1 -
91.688

42 - 1
3561.23

8

= 0.959

Pada a = 5% dengan n = 31, diperoleh  r tabel = 0.344

Karena r11 > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel
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DATA UJI COBA ANGKET PERILAKU REPRODUKSI SEHAT

no kode
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 R-1 3 3 1 5 1 3 4 5 1 1 5
2 R-2 1 5 1 3 4 2 3 5 4 3 5
3 R-3 4 5 2 5 2 4 3 5 5 1 5
4 R-4 3 4 1 5 5 2 5 5 5 5 5
5 R-5 4 4 1 5 4 2 5 5 3 5 5
6 R-6 2 5 2 5 3 2 2 5 5 3 5
7 R-7 3 4 1 2 4 4 4 5 4 1 5
8 R-8 3 3 1 5 1 3 4 5 1 3 5
9 R-9 3 1 2 5 5 5 3 5 4 3 5

10 R-10 3 5 1 3 4 4 2 5 5 4 5
11 R-11 2 3 3 5 3 2 5 5 5 4 5
12 R-12 3 1 2 4 5 2 4 5 5 3 5
13 R-13 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5
14 R-14 2 4 1 5 3 1 3 5 5 5 5
15 R-15 4 2 5 5 1 4 3 5 4 4 5
16 R-16 2 1 2 2 3 4 3 5 5 4 5
17 R-17 2 5 5 5 5 2 4 5 5 3 5
18 R-18 3 5 2 4 2 2 5 3 3 1 5
19 R-19 5 1 2 5 4 4 1 5 5 4 5
20 R-20 4 2 4 5 3 5 4 5 5 3 5
21 R-21 1 1 1 5 1 1 4 4 4 1 5
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22 R-22 3 3 2 5 1 3 4 5 5 4 5
23 R-23 2 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5
24 R-24 3 2 1 5 1 2 5 3 1 5 5
25 R-25 1 1 1 4 2 2 1 5 5 5 5
26 R-26 4 5 1 5 3 5 4 5 5 5 5
27 R-27 1 5 1 5 4 2 4 5 4 5 5
28 R-28 3 3 1 5 5 1 3 5 5 2 2
29 R-29 2 5 1 5 1 4 3 5 5 5 2
30 R-30 4 4 1 5 5 4 3 5 5 4 5
31 R-31 3 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5

Va
lid

ita
s R

el
ia

bi
lit

as

X 88 107 59 142 96 91 111 150 133 110 149

X2 286 443 165 674 362 311 435 734 617 450 733

XY 10143 12366 6908 16229 11110 10488 12613 17102 15287 12715 16972

rxy

0.38054
8

0.38388
1

0.44078
9

0.32073
2

0.39689
3

0.35560
1

0.01401
6

0.35097
6

0.41085
2

0.44308
6 0.18289

rtabel 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
Kriteri

a valid valid valid tidak valid valid tidak valid valid valid tidak

b
2

1.84979
6 3.31102

1.87265
3

2.79673
5

2.81959
2

2.12571
4

2.37061
2

2.60408
2

3.18857
1

2.97959
2

2.81959
2
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
4 5 5 4 1 5 3 5 5 3 1 5
5 3 5 2 3 4 3 1 4 3 1 5
5 5 5 1 3 5 4 4 5 5 1 5
5 5 5 3 2 4 4 5 5 3 1 5
5 5 5 4 3 4 3 5 5 3 4 5
3 5 5 3 1 5 1 5 5 5 1 5
5 5 5 2 1 5 4 5 5 3 1 5
5 5 5 4 2 4 2 5 5 3 2 5
5 5 5 3 1 5 4 5 5 3 1 5
5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 2 4
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5
3 5 5 1 1 5 2 4 5 1 1 5
5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5
5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 4 5
5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 1 5
1 5 2 5 4 5 4 1 5 3 1 5
5 5 5 4 1 5 4 5 5 5 1 5
5 4 5 2 5 5 4 5 5 5 1 5
5 5 3 4 3 5 4 4 5 5 3 5
4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 5
1 1 3 1 1 5 5 5 5 3 1 5
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4 4 5 3 1 3 4 4 5 2 1 5
2 5 5 4 4 5 3 5 5 4 1 5
5 1 2 4 2 4 2 4 5 3 3 5
5 4 5 3 1 5 2 5 5 4 2 5
5 3 4 3 1 5 3 5 5 5 1 5
5 2 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5
4 5 3 1 3 4 5 5 5 4 1 5
5 4 5 1 2 5 5 4 5 5 1 5
3 5 5 1 3 5 4 5 5 4 5 5
5 5 5 3 4 5 4 5 3 5 1 5

134 136 142 96 75 147 118 141 150 115 58 154

622 638 676 354 227 705 488 673 734 471 166 766

15380 15615 16249 11087 8690 16771 13557 16155 17008 13243 6777 17482

0.379142 0.404461 0.36917 0.376688 0.393235 0.410168 0.383705 0.38539 -0.15735 0.421055 0.386524 -0.14821

0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
valid valid valid valid valid valid valid valid tidak valid valid tidak

3.113469 3.129796 2.853878 2.59102 1.893878 2.502857 2.576327 2.999184 2.604082 2.661224 1.996735 2.525714
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Y Y2

24 25 26 27 28 29 30
5 3 1 1 1 5 3 97 9409
2 4 3 5 1 4 5 99 9801
5 5 3 5 2 5 4 118 13924
5 3 1 4 5 5 5 120 14400
5 4 2 3 1 5 5 119 14161
5 5 1 4 2 5 3 108 11664
1 4 5 2 1 5 5 106 11236
4 4 1 4 2 5 5 106 11236
5 3 3 3 4 5 5 116 13456
5 5 3 5 3 5 5 123 15129
5 5 4 4 1 5 5 128 16384
4 5 1 1 2 5 5 100 10000
2 5 1 2 1 5 5 125 15625
5 5 1 4 5 5 5 123 15129
5 5 4 5 1 5 5 124 15376
5 3 1 3 2 5 5 101 10201
5 5 4 2 5 5 5 127 16129
1 5 3 1 3 4 5 108 11664
5 5 5 5 5 5 5 127 16129
4 5 2 5 1 5 5 125 15625
5 4 2 5 3 5 3 91 8281
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1 3 1 1 1 3 5 96 9216
5 3 3 4 5 5 5 125 15625
2 3 3 4 3 5 5 98 9604
5 4 1 2 4 5 4 103 10609
5 3 5 3 5 5 5 123 15129
5 4 3 5 5 5 5 124 15376
2 3 1 4 1 5 4 100 10000
5 5 3 1 2 5 5 111 12321
5 5 3 5 1 5 5 124 15376
5 5 1 5 5 5 4 126 15876

128 130 75 107 83 151 145 3521 404091

592 568 237 435 303 741 691 k 76

14768 14905 8709 12348 9642 17206 16566 t
2 = 2048.488

0.446204 0.451893 0.395545 0.372209 0.369963 0.365684 0.419261 b
2 = 79.59184

0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
valid valid valid valid valid valid valid

3.539592 2.432653 2.179592 3.082449 3.033469 2.558367 2.579592
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PERHITUNGAN VALIDITAS ANGKET PERILAKU
REPRODUKSI SEHAT

Rumus :

Kriteria
Butir angket Valid jika
rxy > rtabel

Perhitungan :
berikut ini merupakan perhutungan validitas pada butir nomor 1

No X Y X² Y² XY

1 3 97 9 9409 291
2 1 99 1 9801 99

3 4 118 16 13924 472
4 3 120 9 14400 360
5 4 119 16 14161 476
6 2 108 4 11664 216
7 3 106 9 11236 318
8 3 106 9 11236 318
9 3 116 9 13456 348

10 3 123 9 15129 369
11 2 128 4 16384 256
12 3 100 9 10000 300
13 5 125 25 15625 625
14 2 123 4 15129 246

15 4 124 16 15376 496
16 2 101 4 10201 202
17 2 127 4 16129 254
18 3 108 9 11664 324

19 5 127 25 16129 635
20 4 125 16 15625 500
21 1 91 1 8281 91
22 3 96 9 9216 288

  
     2222

xyr
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23 2 125 4 15625 250
24 3 98 9 9604 294
25 1 103 1 10609 103
26 4 123 16 15129 492
27 1 124 1 15376 124

28 3 100 9 10000 300
29 2 111 4 12321 222
30 4 124 16 15376 496

31 3 126 9 15876 378

jml 88 3521 286 404091 10143

Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh :

( 31   x   10143) – (88 x   3521 )

rxy                =

rxy = 0.381

Pada a = 5% dengan  N= 31    diperoleh r tabel  =  0,344
karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid.

PERHITUNGAN RELIABILITAS ANGKET PERILAKU REPRODUKSI
SEHAT

Rumus :








 











2

2

11 1
1k
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br
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Kriteria :
Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel
Perhitungan :
1. Varians total

t
2 =

404091 - 399917.45
3
1

= 2048.488

2. Varians butir

 
 

b1
2 = 286 - 249.81 = 1.850

3
1

b2
2 = 443 - 369.32 = 3.311

3
1

b3
2 = 165 - 112.29 = 1.873

3
1

 








2
2

2
t

 








2
2

2

X
X

b
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b30
2 = 691 - 678.23 = 2.580

3
1

b
2 =

1,850 + 3,311 + 1,873  + … +
2,580 = 79.592

3. Koefisien reliabilitas

r11 =
30

1 -
79.592

29 2048.488

= 0.959

Pada a = 5% dengan n = 31, diperoleh  r tabel = 0.344

Karena r11 > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel
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Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Skala Interaksi Sosial

Variabel Indikator Deskriptor
Item

Positif
(+)

Item
Negatif

(-)

Jumlah
Item

Interaksi
Sosial

1. Percakapan a. Berbicara dengan orangtua
b. Berbicara dengan teman dan

guru
c. Melakukan kontak mata

1
3

5

2
4

6

6

2. Saling
Pengertian

a. Menghargai orang lain
b. Memberi kesempatan lawan

bicara
c. Saling memahami perasaan

satu sama lain

7
9

11

8
10

12

6

3. Bekerjasama a. Kesediaan untuk membantu
b. Saling memberi dan

menerima pengaruh
c. Melakukan kegiatan

bersama orang lain

13, 14

16,17

19, 20

15

18

21

9

4. Keterbukaan a. Kesediaan untuk membuka
diri

b. Bereaksi secara jujur

22, 23,
24
26

25

27

6

5. Empati a. Peka terhadap yang dialami
orang lain

b. Menempatkan diri pada
situasi yang dialami orang
lain

28, 29

31

30

32

5

6. Memberikan
dukungan
atau motivasi

a. Saling memberikan
dukungan satu sama lain

b. Tidak mengevaluasi orang
lain

33

35

34

36

4

7. Rasa Positif a. Memberikan penilaian yang
positif terhadap orang lain

b. Menciptakan suasana yang
nyaman dan menyenangkan

37

39, 40

38

41,

5

8. Adanya
kesamaan
dengan orang
lain

a. Menggangap bahwa semua
orang mempunyai
kedudukan yang sama

42,  43,
44

45 4

Total Item 45
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A. Pengantar

Dengan hormat,

Pengisian skala psikologi ini akan membantu adik – adik dalam

mengenal diri sendiri dengan lebih baik lagi. Sehubungan dengan hal

tersebut, saya mohon adik – adik bersedia mengisi skala ini.

Skala ini bukan tes, tidak ada jawaban salah, semua jawaban

adalah benar apabila sesuai dengan keadaan, pikiran, dan perasaan adik –

adik tanpa pengaruh dari siapa pun. Jawaban yang adik – adik berikan

tidak akan berpengaruh terhadap nilai mata pelajaran dan dijamin

kerahasiaannya. Oleh karena itu adik – adik dimohon dapat mengisi sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian

1. Isilah identitas diri anda

2. Berikut ini terdapat 45 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 5

pilihan jawaban sebagai berikut :

SS : Jika kamu merasa Sangat Setuju dengan pernyataan yang

kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

S : Jika kamu merasa Setuju dengan pernyataan yang kamu

baca sesuai dengan keadaan dirimu

R : Jika kamu merasa Ragu - ragu dengan pernyataan yang

kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

TS : Jika kamu merasa Tidak Setuju dengan pernyataan yang

kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

STS : Jika kamu merasa Sangat Tidak Setuju dengan

pernyataanyang kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

3. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan adik –

adik, dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia.
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Contoh Pengisisan :

No Pernyataan SS S R TS STS
1 Saya sering bertukar pendapat

dengan orangtua
√

Jika kalian merasa setuju dengan pernyataan tersebut dan kalian

sering bertukar pendapat dengan orangtua, maka berilah tanda (√) pada

kolom Setuju (S)

4. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum dijawab ketika adik – adik

akan mengumpulkan kembali.

---- Selamat Mengerjakan ----
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Skala Interaksi Sosial
Nama :
No Absen :
Kelas :

No Pernyataan SS S R TS STS
1 Saya sering bertukar pendapat dengan orangtua
2 Berbicara dengan orang tua adalah hal yang

membosankan bagi saya
3 Teman-teman sering melibatkan saya dalam

percakapan mereka
4 Saya merasa senang jika saya dapat bertengkar dengan

orang yang tidak saya sukai
5 Saya melakukan kontak mata saat berbicara dengan

orang lain
6 Saya sulit untuk fokus ketika berbicara dengan orang

lain
7 Jika ada teman yang berbicara dengan saya, saya

memperhatikan dengan baik apa yang disampaikannya
8 Saya senang memaksakan kehendak pada orang yang

tidak setuju dengan pendapat saya
9 Saya selalu memberi kesempatan lawan bicara untuk

menyampaikan pendapatnya
10 Saya sering memotong pembicaraan lawan bicara saya
11 Saya sangat berhati-hati dalam berbicara agar tidak

menyinggung perasaan lawan bicara saya
12 Saya akan langsung menyampaikan perasaan tidak

suka saya pada orang yang saya benci
13 Saya senang membantu orang lain yang sedang

membutuhkan bantuan
14 Membantu teman yang belum paham materi pelajaran,

akan membuat ilmu saya semakin bertambah
15 Membantu orang lain merupakan hal yang merugikan

bagi diri sendiri
16 Membantu orang lain merupakan hal yang merugikan

bagi diri sendiri
17 Saya harus berhasil dalam bidang akademik seperti

teman-teman saya
18 Meskipun saya sedang belajar, jika diajak teman

bermain saya akan bersedia
19 Saya bersedia bekerjasama dengan siapapun
20 Saya memiliki inisiatif besar untuk belajar dalam

kelompok
21 Saya lebih suka melakukan kegiatan sendiri karena hal

itu lebih menyenangkan
22 Saya suka menceritakan masalah yang saya alami pada
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sahabat saya
23 Saya bersedia untuk menjadi teman curhat bagi teman-

teman saya
24 Saya suka mendengarkan pengalaman orang lain
25 Saya hanya sebagai pendengar ketika sedang berbicara

dengan orang lain
26 Saya mengatakan hal jujur ketika berbicara dengan

orang lain
27 Berkata jujur pada orang lain adalah yang

menyebalkan bagi saya
28 Saya akan khawatir ketika mengetahui sahabat saya

sakit
29 Ketika melihat orang tua sakit saya akan langsung

menanyakan keadaannya
30 Menurut saya membantu orang lain tidak ada gunanya
31 Saya ikut merasa sedih ketika teman saya sedang

merasa sedih
32 Ikut merasakan kesedihan orang lain merupakan hal

yang sangat tidak penting
33 Saya akan meyakinkan teman saya bahwa ia bisa

ketika teman saya merasa tidak yakin dengan
kemampuannya

34 Saya langsung menyindir teman yang melakukan
kesalahan

35 Mengomentari perilaku teman adalah hal yang tidak
penting bagi saya

36 Saya sering mengomentari perilaku teman-teman saya
37 Saya menerima kritikan orang lain dengan senang hati
38 Saya merasa gengsi untuk meminta maaf terlebih

dahulu ketika saya melakukan kesalahan
39 Saya berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan

ketika berbincang-bincang dengan teman
40 Menggunjingkan orang lain adalah hal yang saya benci
41 Saya akan langsung marah ketika topik pembicaraan

dengan teman adalah hal yang tidak saya sukai
42 Saya berusaha untuk menjadi pribadi yang ramah

kepada orang lain
43 Bagi saya berteman dengan siapa saja adalah hal yang

menyenangkan dan bukan masalah
44 Menurut saya setiap orang memiliki kedudukan dan

derajat yang sama
45 Saya menilai orang dari penampilan fisiknya saja

--- Terima Kasih ---
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Kisi – kisi Pengembangan Instrumen Skala Konsep Diri

Variabel Indikator Deskriptor
Item

Positif
(+)

Item
Negatif

(-)

Jumlah
Item

Konsep Diri 1. Pengetahuan
tentang diri
sendiri

a. Memahami kondisi diri
sendiri

1, 2, 3, 4, 5,6, 7 7

2. Harapan bagi
diri

a. Mempunyai gambaran
tentang diri sendiri

8,9,10,11,
12

13,14 7

3. Penilaian
tentang diri
sendiri

a. Mampu memaknai
kondisi diri sendiri

15,16,17,
18,19,20,
21

22,23 9

4. Diri etik-
moral

a. Kepatuhan diri terhadap
norma sosial

b. Kepatuhan diri terhadap
norma agama

24,25

27,28

26

29,30

7

5. Diri sosial a. Mudah Bersosialisasi 31,32,33 34,35 5
Total Item 35
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A. Pengantar

Dengan hormat,

Pengisian skala psikologi ini akan membantu adik – adik dalam

mengenal diri sendiri dengan lebih baik lagi. Sehubungan dengan hal

tersebut, saya mohon adik – adik bersedia mengisi skala ini.

Skala ini bukan tes, tidak ada jawaban salah, semua jawaban

adalah benar apabila sesuai dengan keadaan, pikiran, dan perasaan adik –

adik tanpa pengaruh dari siapa pun. Jawaban yang adik – adik berikan

tidak akan berpengaruh terhadap nilai mata pelajaran dan dijamin

kerahasiaannya. Oleh karena itu adik – adik dimohon dapat mengisi sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian

1. Isilah identitas diri anda

2. Berikut ini terdapat 35 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 5

pilihan jawaban sebagai berikut :

SS : Jika kamu merasa Sangat Sesuai dengan pernyataan yang

kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

S : Jika kamu merasa Sesuai dengan pernyataan yang kamu

baca sesuai dengan keadaan dirimu

KS : Jika kamu merasa Kurang Sesuai dengan pernyataan

yang kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

TS : Jika kamu merasa Tidak Sesuai dengan pernyataan yang

kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

STS : Jika kamu merasa Sangat Tidak Sesuai dengan

pernyataanyang kamu baca sesuai dengan keadaan dirimu

3. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan adik –

adik, dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia.
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Contoh Pengisisan :

No Pernyataan SS S KS TS STS
1 Saya memiliki penampilan

fisik yang menarik
√

Jika kalian merasa setuju dengan pernyataan tersebut dan kalian

memiliki penampilan fisik yang menarik, maka berilah tanda (√) pada

kolom Setuju (S)

4. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum dijawab ketika adik – adik

akan mengumpulkan kembali.

---- Selamat Mengerjakan ----



164

Skala Konsep Diri
Nama :
No Absen :
Kelas :

No Pernyataan SS S R TS STS
1 Saya memiliki penampilan fisik yang menarik
2 Saya termasuk orang yang berhati-hati ketika

mengambil keputusan
3 Saya termasuk orang yang mau menerima saran dan

kritik dari orang lain
4 Saya bertanggung jawab atas keputusan yang sudah

dibuat
5 Saya sering merasa tidak bersemangat dalam

melakukan aktivitas
6 Saya merasa apa yang saya lakukan kurang

mempunyai manfaat
7 Saya bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi

dengan diri saya
8 Saya ingin dikenal oleh banyak orang
9 Saya merasa yakin bahwa saya mampu menghadapi

masalah pribadi saya
10 Saya ingin memiliki penampilan fisik yang jauh lebih

menarik
11 Saya menginginkan agar saya menjadi orang yang

mudah bergaul dengan banyak orang
12 Saya berharap dapat terus berpikir positif dalam

melakukan segala sesuatu
13 Saya tidak mempunyai kelebihan dalam diri yang

dapat saya banggakan
14 Saya akan merasa sangat tersinggung atas pandangan

negatif orang lain terhadap diri saya
15 Saya selalu optimis untuk menjalani masa depan saya

nantinya
16 Saya mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada

dalam diri saya
17 Kegagalan memberikan semangat untuk menjadi

individu yang lebih baik lagi
18 Saya mempunyai hubungan yang baik dengan orang

tua
19 Saya merasa bahwa penampilan saya cukup menarik
20 Saya termasuk orang yang percaya diri
21 Saya berusaha untuk bersikap tenang dalam kondisi

apapun
22 Saya sering mengeluh ketika menghadapi masalah
23 Saya sering mencemaskan masa depan saya
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24 Saya termasuk orang yang patuh dalam mentaati
peraturan yang ada di lingkungan saya

25 Saya akan dengan senang hati membantu orang lain
yang membutuhkan bantuan saya

26 Saya tidak mampu beradaptasi dengan baik di
lingkungan baru

27 Saya termasuk orang yang sulit berbohong
28 Saya selalu menjalankan ajaran agama dengan baik
29 Terkadang saya merasa jenuh dengan kondisi diri saya

sendiri
30 Ketika saya merasa sakit hati, terkadang saya ingin

membalas dengan perbuatan yang lebih kejam
31 Saya mudah berkenalan dan merasa nyaman dengan

orang yang baru saya kenal
32 Saya termasuk orang yang cukup dikenal di

lingkungan masyarakat
33 Saya termasuk orang yang mudah bergaul
34 Saya termasuk orang yang sulit bergaul
35 Saya tidak suka dan merasa tidak nyaman berada di

lingkungan baru

--- Terima Kasih ---
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Kisi – kisi Pengembangan Instrumen
Angket Perilaku Reproduksi Sehat

Variabel Indikator Deskriptor
Item

Positif
(+)

Item
Negatif

(-)

Jumlah
Item

Perilaku
Reproduksi
Sehat

1. Memiliki
akses
informasi
tentang
kesehatan
reproduksi

a. Memperoleh informasi
yang tepat tentang
kesehatan reproduksi

1,2,3 4,5 5

2. Menjalin
hubungan
yang positif
dengan teman
sebaya

a. Menjalin persahabatan
dengan teman sebaya

b. Membatasi sentuhan
fisik dengan lawan
jenis

6,7,8 9,10,11,
12

7

3. Melakukan
kegiatan yang
positif dan
bermanfaat

a. Mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler

b. Menghindari
melakukan hal porno

13,14 15,16,17 5

4. Bebas dari
penyakit
kelamin

a. Menjaga kesehatan dan
kebersihan organ
reproduksi

18,19,
20,21,22

23,24
25

8

Total Item 25
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Angket Perilaku Reproduksi Sehat
Nama :
No Absen :
Kelas :

No Pernyataan SL SR KD JR TP
1 Mencari informasi tentang kesehatan reproduksi melalui

internet
2 Berdiskusi tentang seksualitas dengan petugas kesehatan
3 Mendengarkan siaran radio atau menonton tanyangan TV

tentang kesehatan reproduksi
4 Merasa malu membicarakan tentang kesehatan reproduksi

dengan orangtua
5 Membicarakan hal yang berkaitan dengan organ

reproduksi membuat saya malu
6 Bertemu teman lawan jenis atas ijin orangtua
7 Menyapa dengan ramah ketika bertemu dengan teman
8 Bertemu dengan teman lawan jenis di tempat yang ramai
9 Merangkul dengan mesra ketika duduk berdampingan

dengan lawan jenis di tempat umum
10 Pergi berduaan dengan lawan jenis ketika libur sekolah
11 Bergandengan tangan dengan lawan jenis ketika jalan

bersama
12 Berciuman dengan lawan jenis sebagai bentuk ungkapan

kasih sayang
13 Berolahraga untuk meminimalisir dorongan seksual yang

tinggi
14 Mengikuti kegiatan ekstrakulikuler untuk mengisi waktu

luang
15 Menonton video porno
16 Berkata porno ketika berkumpul dengan teman-teman
17 Terangsang ketika melihat adegan atau gambar seksual
18 Menggunakan bahan kimia dalam membersihkan organ

reproduksi
19 Mengganti pakaian dalam minimal 2X sehari
20 Mencukur rambut kemaluan sebagai upaya memelihara

kesehatan organ reproduksi
21 Memeriksa kesehatan organ reproduksi ke dokter

spesialis
22 Mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil
23 Menggunakan celana ketat ketika beraktivitas
24 Menggunakan celana dalam ketat
25 Merokok ketika stres

--- Terima Kasih ---
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HASIL ANALISIS REGRESI GANDA

Variables Entered/Removeda

Model Variables

Entered

Variables

Removed

Method

1
Konsep Diri,

Interaksi Sosialb . Enter

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,687a ,472 ,457 3,94244

a. Predictors: (Constant), Konsep Diri, Interaksi Sosial

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 959,866 2 479,933 30,878 ,000b

Residual 1072,453 69 15,543

Total 2032,319 71

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

b. Predictors: (Constant), Konsep Diri, Interaksi Sosial

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 35,337 8,487 4,164 ,000

Interaksi Sosial ,178 ,042 ,380 4,197 ,000

Konsep Diri ,185 ,035 ,484 5,347 ,000

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Interaksi Sosial Konsep Diri Perilaku

Reproduksi

Sehat

N 72 72 72

Normal Parametersa,b Mean 194,1667 144,7778 96,6528

Std. Deviation 11,40052 14,02535 5,35016

Most Extreme Differences

Absolute ,061 ,080 ,090

Positive ,050 ,064 ,090

Negative -,061 -,080 -,088

Kolmogorov-Smirnov Z ,520 ,678 ,766

Asymp. Sig. (2-tailed) ,950 ,748 ,601

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
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Coefficientsa

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1
Interaksi Sosial ,934 1,070

Konsep Diri ,934 1,070

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

Regression

Variables Entered/Removeda

Model Variables

Entered

Variables

Removed

Method

1 Interaksi Sosialb . Enter

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

b. All requested variables entered.
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Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,504a ,254 ,243 4,65491

a. Predictors: (Constant), Interaksi Sosial

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 515,549 1 515,549 23,793 ,000b

Residual 1516,770 70 21,668

Total 2032,319 71

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

b. Predictors: (Constant), Interaksi Sosial

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 50,759 9,425 5,386 ,000

Interaksi Sosial ,236 ,048 ,504 4,878 ,000

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

Regression

Variables Entered/Removeda

Model Variables

Entered

Variables

Removed

Method

1 Konsep Dirib . Enter

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

b. All requested variables entered.
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Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,581a ,338 ,328 4,38547

a. Predictors: (Constant), Konsep Diri

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 686,057 1 686,057 35,672 ,000b

Residual 1346,262 70 19,232
Total 2032,319 71

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat
b. Predictors: (Constant), Konsep Diri

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 64,565 5,397 11,963 ,000
Konsep Diri ,222 ,037 ,581 5,973 ,000

a. Dependent Variable: Perilaku Reproduksi Sehat

Correlations
Interaksi Sosial Perilaku

Reproduksi
Sehat

Interaksi Sosial
Pearson Correlation 1 ,504**

Sig. (2-tailed) ,000
N 72 72

Perilaku Reproduksi Sehat
Pearson Correlation ,504** 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 72 72

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations
Konsep Diri Perilaku

Reproduksi
Sehat

Konsep Diri
Pearson Correlation 1 ,581**

Sig. (2-tailed) ,000
N 72 72

Perilaku Reproduksi Sehat
Pearson Correlation ,581** 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 72 72

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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