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EFEKTIVITAS KONSELING SEBAYA UNTUK MENGURANGI 

PERILAKU SEKSUAL PRA NIKAH REMAJA 
 

Asti Nurdiah 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

astinurdiah@hotmail.com 
 

Perilaku seksual pranikah adalah perilaku atau aktivitas seksual seperti berpegangan tangan, 
berciuman, berpelukan, pettingsampai dengan hubungan seksual yang dilakukan seseorang 
terhadap pasangannya diluar ikatan pernikahan yang sah. Penelitian ini menguji efektivitas 
konseling sebaya untuk mengurangi perilaku seksual pranikah pada remaja, karena mengingat 
pada masa remaja seseorang akan banyak menghabiskan waktu dan melakukan modelling 
dengan teman sebayanya. Penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen dengan desain 
nonrandomized control group designdengan dua kelompok yaitu eksperimen dan kontrol. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai efektivitas konseling sebaya untuk mengurangi 
perilaku seksual pranikah adalah 7.7% dilihat dari nilai effect-size standarisasi cohen’s d. 
Efektivitas tersebut berada dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan adanya pengaruh faktor 
lain seperti media masa dan komunikasi dengan orang tua, sehingga perlu adanya metode atau 
teknik lain untuk mendukung tingkat efektivitas pemberian konseling sebaya, alih-alih 
menggunakan konseling sebaya sebagai metode tunggal. 

 

Kata kunci: Konseling sebaya, perilaku seksual pranikah, remaja. 

 

Premarital sexual behavior is the sexual activity such as holding hands, kissing, hugging, 
petting until the sexual intercourse of someone of her partner out of wedlock are legitimate. 
This study examined the effectiveness of peer counseling to reduce premarital sexual behavior 
in adolescents, because in adolescence, a person will spend more time and do modeling with 
peers. This research is a kind of experimental research design with nonrandomized control 
group design with two groups: experimental and control. The results of this study indicate the 
value of the effectiveness of peer counseling to reduce premarital sexual behavior is 7.7% in 
terms of value of effect-size standardization cohen's d. The effectiveness is in the low 
category. This is due to the influence of other factors such as the mass media and 
communication with parents, so we need for methods or other techniques to support the level 
of effectiveness of peer counseling, instead of using peer counseling as a single method.. 

 

Keywords: Peer counseling, premartial sexual behavior, adoloscents. 

 

 

 

 

1 



Peningkatan perilaku seksual pranikah atau seks bebas di kalangan remaja sungguh sangat 
memprihatinkan dilihat dari data-data statistik yang ada. Perilaku seks bebas di kalangan anak 
muda atau remaja yang berusia antara 15-24 tahun yang menyatakan pernah melakukan 
hubungan seksual pranikah masing-masing 1% pada wanita dan 6% pada pria.Pengalaman 
berpacaran remaja di Indonesia cenderung semakin berani dan terbuka ; 1). Berpegangan 
tangan, laki-laki 69% dan perempuan 68,3%; 2). Berciuman, laki-laki 41,2% dan perempuan 
29,3% dan 3). Meraba merangsang, laki-laki 26,5% dan perempuan 9,1%. Penelitian lainnya 
yang dilakukan oleh Depkes Tahun 2009 di 4 kota besar (Medan, Jakarta Pusat, Bandung dan 
Surabaya), menunjukkan bahwa 35,9% remaja mempunyai teman yang sudah pernah 
melakukan hubungan seks pranikah dan 6,9% responden telah melakukan hubungan seks 
pranikah (BKKBN, 2012).  

Penelitian berikutnya yang dilakukan olehAustralian National University (ANU) dan Pusat 
Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2010 di Jakarta, Tangerang dan Bekasi 
(JATABEK) dengan jumlah sampel 3006 reponden usia <17 – 24 tahun menunjukkan bahwa 
20,9 % remaja mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah dan 38,7% remaja 
mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah (BKKBN, 2012). 
Kehamilan yang terjadi di luar nikah pada remaja merupakan salah satu dari dampak negatif 
perilaku seksual pranikah. 

Pada abad ke-20 terjadi peningkatan jumlah remaja yang menyatakan bahwa diri mereka 
pernah melakukan hubungan seksual. Hal ini didukung dengan laporan dari UNFPA bahwa 
ada kurang lebih 19% remaja di negara berkembang yang hamil sebelum usia 18 tahun, untuk 
di Indonesia sendiri melaporkan bahwa dengan jumlah yang sama 19% remaja Indonesia 
dengan usia di bawah 18 tahun mengakui pernah melakukan hubungan seksual (Jendela 
Husada, 2013). Jumlah perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual jauh lebih 
meningkat daripada laki-laki. Meningkatnya jumlah remaja yang pernah melakukan hubungan 
seksual diikuti pula dengan faktor-faktor remaja untuk mengalami masalah seksual yaitu 
meliputi aktvitas seksual di usia dini (18 tahun), memiliki lebih dari satu pasangan, serta  
tidak menggunakan kontrasepsi. Selain melakukan hubungan seksual remaja juga melakukan 
stimulasi diri atau merangsang dirinya sendiri yang menjadi bentuk pelampiasan lain 
seksualitasnya (Santrock, 2007). 

Remaja-remaja pada saat ini melakukan hubungan seks (seks pranikah) dikarenakan adanya 
beberapa anggapan yang salah mengenai seks, kesalahpahaman ini meliputi; semua remaja 
melakukan seks, seseorang tidak akan hamil pada hubungan seks yang pertamanya, dan oral 
atau anal seks bukanlah seks yang sesungguhnya. Selain kesalahpahaman tersebut faktor 
eksternal lain yang menjadi penyebab adalah media internet dan tekanan dari teman sebaya 
(Loew, 2011).Selain faktor tersebut maraknya seks pranikah juga dikarenakanpada masa 
remaja yang merupakan masa transisi terjadi banyaknya perubahan baik secara fisik, 
emosional, dan sosial, karena perubahan-perubahan ini terjadi sangat cepat maka berdampak 
pada perubahan sikap dan tingkah laku remaja dalam kehidupan sehari-hari. Secara fisik 
remaja mengalami pubertas yaitu mulai berfungsinya organ-organ reproduksi yang 
menyebabkan seorang remaja mulai memiliki dorongan seksual. (Kusnadi, 1992; Torsina, 
2008). 

Selain itu, pada masa remaja terjadi fenomena-fenomena dalam perkembangan perilaku 
seksual. Remaja merupakan individu pada masa peralihan dari anak-anak yang aseksual ke 
orang dewasa yang seksual (Feist & Feist, 2011), ditambah dengan pada masa remaja 
hormon-hormon reproduksi mulai berkembang dan mempengaruhi pola perilaku seksual 
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remaja (Sarwono, 2013). Remaja yang sudah mengalami perkembangan homonal akan 
memunculkan gairah seksual dalam dirinya. Secara psikologis remaja yang sudah memiliki 
gairah seksual akan cenderung mengeksplorasi seksualitas yang ada dalam dirinya, baik itu 
dengan berpsangan atau secara mandiri. Remaja-remaja akan cenderung untuk berpacaran dan 
bereksperimen dalam hal seksualitas dengan pasangannya, hal ini didukung pula dengan sifat 
remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sehingga memungkinkan remaja untuk 
mengeksplorasi masalah seksualitas yang ada dalam dirinya. 

Berbicara mengenai seksualitas pada dasarnya dalam tingkatan kebutuhan Maslow seksualitas 
adalah hal paling mendasar yang dimasukkan Maslow ke dalam kebutuhan Fisiologis yang 
berdampingan dengan makan dan minum. Meskipun demikian menurut Freud penyaluran 
kebutuhan seks haruslah dengan mekanisme yang sesuai dengan norma-norma agar tidak 
menjadi permasalahan sosial (Feist & Feist, 2011).Permasalahan sosial akan terjadi ketika 
remaja melakukan perilaku seksual pranikah, yaitu permasalahan pada dirinya sendiri dan 
kehidupan sosi-ekonominya dimasa yang akan datang. Ibu yang melahirkan pada usia muda 
akan menggantungkan hidupnya pada orang lain, serta ayah yang memiliki anak pada usia 
muda akan berkurang kesempatan berkarya di dalam masyarakat (Jendela Husada, 2013). 

Remaja merupakan individu yang mengalami masa transisi yang mana mereka mengalami 
banyak tekanan untuk mencari dan menemukan jati dirinya, sehingga mereka sendiri kurang 
memikirkan dampak-dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Perilaku seksual pranikah 
yang sekarang ini meningkat di kalangan remaja semakin membuat keprihatinan terutama 
pemerintah (BKKBN, 2012). Keprihatinan tersebut dikarenakan banyaknya dampak negatif 
dari perilaku seksual pranikah seperti rawannya remaja terjangkit penyakit menular seksual 
(PMS), HIV/AIDS, kehamilan di luar nikah, aborsi, depresi bahkan angka putus sekolah di 
kalangan remaja (BKKBN, 2006). 

Keprihatinan ini menunjukkan bahwa untuk mengendalikan perilaku seksual pranikah dan 
permasalahan sosial akibat perilaku seksual pranikah, remaja membutuhkan banyak dukungan 
baik dari orang tua maupun dari teman sebayanya (Kahfle & Thakali, 2013; Immele, 2000; 
Papafratzeskakou, 2008). Dukungan dari orang tua akan memberikan efek positif bagi 
perkembangan psikososial remaja (Kahfle & Thakali, 2013). Sementara dukungan dari teman 
sebaya memberikan penghargaan diri yang positif dalam diri remaja (Immele, 2000), selain 
penghargaan positif dukungan teman sebaya juga mampu meningkatan prestasi akdemik 
remaja (Howard, 2004) yang mana ketika remaja fokus akan hal positif seperti peningkatan 
prestasi akademik maka akan mengurangi kecendrungannya untuk melakukan hal-hal negatif 
seperti perilaku seksual pranikah. 

Dari fenomena dan fakta serta dampak yang timbul dari perilaku seksual pranikah yang 
terjadi, pemerintah telah melakukan upaya, dalam hal ini melalui dikembangkannya program 
KRR untuk para remaja yang di bawahi langsung oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN). Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) ini sebenarnya bertujuan 
untuk meningkatkan pemahaman mengenai sikap dan perilaku positif remaja mengenai 
kesehatan dan hak-hak reproduksi guna meningkatkan kesehatan reproduksi dan menyiapkan 
kehidupan keluarga di masa mendatang untuk mendukung peningkatan kualitas generasi 
muda yang akan datang (BKKBN, 2006). 

Upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas generasi muda melalui program PIK KRR ini 
sebenarnya tidak hanya membahas mengenai perilaku seksual pranikah yang sekarang ini 
sedang terjadi di negara kita. Isu lainnya yang juga di bahas dan menjadi isu sentral yaitu 
NAPZA/Narkotika dan HIV/AIDS yang bersama dengan seksualitas menjadi 3 isu besar yang 
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apabila bisa ditangani maka bisa menyelamatkan generasi muda (BKKBN, 2006). Dalam hal 
ini peneliti mengambil isu sentral perilaku seksual pranikah (seksualitas) pada remaja untuk 
lebih memfokuskan masalah dalam penelitian. Selain itu, isu seksualitas di negara Indonesia 
juga sangat marak sehingga membuat keprihatinan sendiri bagi peneliti untuk melakukan 
penelitian pada isu tersebut. 

PIK KRR merupakan tempat layanan informasi dan layanan konseling yang dilakukan oleh 
remaja dengan sesamanya untuk membantu remaja lainnya dalam hal informasi dan konseling 
mengenai kesehatan reproduksi. Dikarenakan PIK KRR adalah wadah yang dikelola dari, 
oleh, dan untuk remaja maka lembaga ini juga memerlukan pengawasan atau supervisi dari 
pihak sekolah yaitu guru dan kepala sekolah. Selain pengawasan, para konselor sebaya ini 
juga harus melakukan pelatihan sebelum masuk ke dalam program konseling sebaya PIK 
KRR, serta adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala. Hal tersebut guna melihat 
efektivitas dari program konseling sebaya yang dilakukan di sekolah (Kamore dkk, 2015). 

Efektivitas program konseling sebaya juga erat kaitannya dengan siapa yang menjadi konselor 
sebaya itu. Konselor sebaya adalah siswa terpilih yang memiliki peran dan berkomitmen 
sebagai individu yang memberikan konseling kepada teman sebayanya mengenai isu-isu 
sentral dalam program PIK KRR yaitu seksualitas, NAPZA/ Narkotika, dan HIV/AIDS. Pada 
dasarnya mereka yang terpilih untuk masuk ke dalam program konseling sebaya telah 
mengikuti pelatihan konseling sebaya yang dilaksanakan oleh BKKBN atau minimal sudah 
menjadi pendidik sebaya(BKKBN, 2012). 

Penggunaan konseling sebaya sebagai metode perubahan perilaku memiliki kontribusi yang 
sangat penting antara pelajar dalam sebuah institusi pendidikan, dikarenakan konselor dalam 
konseling sebaya bisa memberikan peran dan model belajar perilaku yang baik untuk 
sesamanya. Adapun ketika menggunakan metode konseling sebaya maka konselor setidaknya 
harus memiliki kemampuan konseling sebagai hal mendasar. Kemampuan konseling yang 
baik pada konselor sebaya bisa meningkatkan keberhasilan dari proses konseling sebaya yang 
dilakukan di sekolah(Marangu, dkk, 2012). Selain itu, penggunaan konseling sebaya juga 
efektif dikarenakan remaja lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman sebaya 
daripada dengan keluarga maupun gurunya di sekolah (Zulhaini, 2011). 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kaaria dkk (2014) terhadap 600 konselor sebaya 
yang tersebar dalam 30 sekolah di distrik yang sama mengenai isu-isu yang sering menjadi 
topik dalam konseling, menemukan bahwa dari beberapa isu, seksualitas juga termasuk ke 
dalam isu yang dibicarakan dalam proses koseling. Isu mengenai seksualitas ini masuk ke 
dalam isu sosial dimana para konseli sebaya membicarakan mengenai hubungannya dengan 
lawan jenis serta perilaku atau tindakan apa saja yang mereka lakukan dalam berhubungan 
dengan lawan jenis. 

Penelitian lainnya yang juga berhubungan dengan adanya konselor sebaya di sekolah adalah 
mengurangi perilaku bullying antar sesama teman sebaya. Penelitian yang dilakukan di 
London ini menemukan bahwa adanya perubahan perilaku positif di sekolah yang 
mengadakan program konseling sebaya. sebagai tambahannya, peneliti juga menemukan 
bahwa konseling sebaya dapat meningkatkan penghargaan diri karena adanya dukungan dari 
teman sebayanya (Houlston & Smith, 2009). 

Mengacu dari beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa diadakannya program konseling 
sebaya bisa sebagai wadah perubahan perilaku positif bagi remaja. Dalam penelitian ini 
program konseling sebaya digunakan sebagai wadah untuk mengurangi perilaku seksual 
pranikah pada remaja khususnya siswa SMA. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah 
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untuk melihat efektivitas konselor sebaya yang ada dalam program PIK KRR dalam 
mengurangi perilaku seksual pranikah, dikarenakan dari fakta-fakta berupa data statistik yang 
ditemukan peneliti menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan perilaku seksual pranikah 
pada remaja-remaja yang berusia 15-24 tahun yang diantaranya termasuk remaja-remaja usia  
SMA. Data-data statistik yang semakin meningkat serta telah dicanangkannya program 
pemerintah untuk mengurangi hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar 
efektivitas program konselor sebaya ini dalam mengurangi perilaku seksual pranikah remaja. 

Adapun nantinya subjek yang akan dijadikan sampel dalam penelitian adalah mereka yang 
sudah pernah berpacaran minimal 1 kali dikarenakan mereka yang sudah pernah berpacaran 
sudah memiliki pengalaman sebelumnya dengan mantan pacar mereka. Apabila selama 
berpacaran mereka melakukan perilaku seksual pranikah dan maka mereka akan melakukan 
pembelajaran ketika perilaku seksual pranikah tersebut memuaskan bagi mereka. Menurut 
Bandura, pengalaman langsung membuat individu mampu mengevaluasi konsekuensi dari 
tingkah laku mereka, sehingga apabila konsekuensi itu menyenangkan maka perilaku akan 
tetap dilakukan (Feist & Feist, 2012). Selain itu, hal ini juga didukung dengan pernyataan 
Wardhani (Puspa, 2010) yang mengungkapkan bahwa semakin banyak pengalaman 
berpacaran yang dimiliki seseorang, maka semakin permisif sikap yang ditunjukkan terhadap 
perilaku seksual pranikah. 

Remaja yang menjadi subjek penelitian juga harus sedang menjalin relasi romantis 
(berpacaran), karena peneliti beranggapan bahwa dengan adanya partner atau pasangan bisa 
memudahkan mereka dalam menyalurkan hasrat-hasrat seksualnya. Pasangan atau partner 
dalam hal ini bukanlah pasangan yang sah secara agama dan hukum, melainkan hanya 
sekedar relasi berpacaran. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan lamanya waktu 
berpacaran untuk setiap subjek penelitian. Setiap subjek penelitian yang harus berpacaran 
dalam waktu minimal sebulan, dengan anggapan bahwa waktu satu bulan cukup bagi 
pasangan untuk saling mengenal dan terbuka satu sama lain dan cukup untuk membentuk 
kebiasaan baru (Khausal & Rhodes, 2015) terutama kebiasaan dengan pacarnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai langkah promotif, dimana nantinya hasil penelitian 
bisa dijadikan sebagai data pendukung bahwa konseling sebaya bisa digunakan untuk 
mengurangi perilaku seksual pranikah pada remaja. Konselor yang digunakan adalah konselor 
KRR sekolah karena peneliti mengetahui bahwa konselor KRR sekolah sudah pernah 
mendapatkan pelatihan konseling dan materi-materi terkait dengan masalah seksual pada 
remaja. Peneliti akan bekerja sama dengan bagian PIK KRR sekolah untuk menunjang 
tercapainya penelitian. 
 
Perilaku seksual pranikah 
 
Perilaku seksual pranikah adalah segala bentuk tingkah laku yang distimulus oleh hasrat-
hasrat seksual yang meliputi dengan lawan jenis ataupun dengan sesama jenis dengan 
berbagai macam bentuk dimulai dari berkencan, berpacaran, berpegangan tangan, bercumbu, 
merba-raba, saling merangsang, sampai dengan melakukan hubungan seksual dengan orang 
lain, atau bahkan melakukan fantasi atau khayalan dengan sebuah objek atau seseorang dalam 
imajinasinya. Dimana perilaku tersebut dilakukan diluar ikatan pernikahan yang resmi 
menurut agama dan hukum sehingga menjadi permasalahan sosial karena dianggap sebagai 
zina (Sarwono, 2013; Willis, 2014; Wahyuningsih, 2008; Putra, 2013). 
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Aspek-aspek dalam perilaku seksual pranikah 
 
Aspek-aspek dalam perilaku seksual pada remaja terdiri dari tiga aspek menurut Sarwono 
(2013) yaitu : 

1. Aspek Fisik atau Biologis 
Masa remaja merupakan masa dimana secara fisik terjadi perubahan yang sangat 
besar. Mulai berfungsinya hormon-hormon seksual banyak memengaruhi perilaku 
seksual pada masa-masa remaja. Karena hormon seksual yang sudah mulai berfungsi 
maka pertumbuhan fisik seksual sekunderpun ikut tumbuh dan berkembang pada masa 
remaja. 

2. Aspek Psikologis 
Pengaruh lainnya dari perubahan aspek fisik yaitu berkembangnya hormon seksual 
banyak memengaruhi secara psikologis pada perkembangan remaja, dimana ketika 
remaja sudah memahami adanya perubahan pada organ reproduksinya yang berfungsi 
akan berpengaruh pada tingkah lakunya untuk menyesuaikan terhadap perubahan 
tersebut. Selain itu, pembentukan jati diri dan peran gender pada masa remaja juga 
memengaruhi perilaku seksualnya. 

3. Aspek Sosiokultul 
Merupakan aspek budaya masyarakat sekitar remaja tersebut tinggal. Ketika remaja 
tinggal pada budaya masyarakat yang menganut nilai-nilai moral dan religi yang 
tinggi maka sedikit banyak akan berpengaruh pada perilaku seksualnya, misal remaja 
tersebut akan mengetahui batasan-batasan dalam berperilaku seksual, begitupun 
sebaliknya ketika remaja tinggal di lingkungan yang bebas maka perilaku seksualnya 
cenderung bebas tanpa memiliki batasan yang berarti. 
 

Bentuk-bentuk perilaku seksual 
 
Beberapa bentuk perilaku seksual yaitu; 

1. Bepegangan tangan (Arviyah, 2012; Chorika, 2011; Notobroto & Anesia, 2013) 
Perilaku berpegangan tangan seperti menyentuh tangan, mengenggam, dan 
mengandeng. 

2. Memeluk (Arviyah, 2012; Notobroto & Anesia, 2013) 
memeluk meliputi merangkul pundak, merangkul pingang serta memeluk dengan 
kedua tangan. 

3. Berciuman (Arviyah, 2012; Chronika, 2011; Notobroto & Anesia, 2013; Trisnawati 
dkk, 2010) 
Berciuman meliputi kegiatan mencium kening, mencium pipi, mencium leher dan 
sekitaran leher, mencium bibir yang diikuti hasrat seksual. 

4. Menyentuh bagian sensitif tubuh (Arviyah, 2012; Chronika, 2011; Notobroto & 
Anesia) 
Meraba paha, meraba payudara, meraba alat kelamin atau meraba bagian tubuh yang 
senstif lainnya. 

5. Petting (Chronika, 2011; Notobroto & Anesia, 2013; Trisnawati dkk, 2010) 
Saling mendekatkan alat kelamin sampai dengan menempelkan dan menggesek-
gesekkan alat kelamin masing-masing tidak sampai melakukan hubungan seksual 
(intercourse) 
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6. Hubungan seksual (Trisnawati dkk, 2010; Stankovij dkk, 2009; Notobroto & Anesia, 
2013; Crockett dkk, 2003) 
Hubungan seksual atau senggama yang dilakukan oleh sesama jenis ataupun antar 
lawan jenis untuk pemenuhan hasrat seksual. 

7. Mastrubasi (Crockett, 2003; Trisnawati dkk, 2010; Stankovij dkk, 2009) 
Adalah aktivitas seksual yang dilakukan secara mandiri dengan berfantasi, 
berimajinasi, atau membayangkan objek seksual untuk mencapai kepuasan 
pemenuhan hasrat seksual. 
 

Faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah 
 
Adapun faktor-faktor yang memengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja yaitu: 

1. Faktor Internal 
Faktor internal adalah dari dalam diri remaja itu sendiri seperti perubahan fisik yang 
ditandai dengan berfungsinya hormon-hormon reproduksi (Sarwono, 2013), 
pembentukan identitas seksual karena pada masa remaja merupakan masa pencarian 
identitas termasuk juga identitas seksual (Sarwono, 2013; Santrock 2007), serta masa 
transisi dari seorang anak-anak yang aseksual menjadi orang dewasa yang seksual 
(Santrock, 2007). Selain itu tingkat religiusitas juga memengaruhi perilaku seksual 
pranikah remaja, semakin tinggi tingkat religiusitas semakin rendah perilaku seks 
pranikah pada remaja (Darmasih, 2009; Hajar 2015). Kecerdasan emosi memiliki 
pengaruh terhadap perilaku seksual pranikah remaja (Prihatin, 2007). Pengetahuan 
terhadap perilaku seks pranikah (Darmasih, 2009; Prihatin, 2007) serta sikap terhadap 
kesehatan reproduksinya (Irmawati, 2013) 

2. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal atau faktor dari luar diri remaja yaitu budaya, adat, dan nilai moral 
yang dianut oleh masyarakat sekitar tempat tinggal remaja tersebut (Sarwono, 2013), 
peran orang tua dan tekanan dari teman sebaya (Darmasih, 2009; Trisnawati dkk, 
2010; Rasmiani, 2014; Redjeki & Darmawati, 2014), paparan dari media masa internet 
mengenai kemudahan akses pornografi (Darmasih, 2009; Rasmiani, 2014). 

 

Konseling sebaya (Behavioral counseling) 
 
Konseling sebaya adalah bentuk pendidikan psikologis yang disengaja dan terstruktur 
sebagaiupaya pertolongan yang diberikan antar teman sebaya untuk meningkatkan fungsi 
sosial serta penyelesaian masalah. Konseling sebaya memungkinkan terbentuknya beberapa 
keterampilan sosial yang meliputi kemampuan kontrol diri, pengambilan keputusan, serta 
memungkinkan adanya pertukaran pengalaman antar sesama teman sebaya, karena konseling 
sebaya memungkinkan untuk mengeksplor perasaan, pikiran, isu-isu sosial dan fokus terhadap 
pengambilan keputusandan perubahan perilaku (Rogacion, 1996; Car (Suwarjo, 
2013);BKKBN, 2006; Odirile, 2012). 

Di dalam proses konseling sebaya terdapat konselor sebaya, konselor sebaya adalah seseorang 
yang secara fungsional mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi, sebagai nara sumber 
bagi kelompok sebayanya untuk memberikan konseling sebaya serta telah mengetahui 
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keterampilan dasar pemberian konseling yaitu mendengarkan, bertanya, berempati, 
membangun motivasi, serta menyimulkan pikiran-pikiran serta menyusun rencana (Rogacion, 
1996; BKKBN, 2006; Odirile, 2012) 

Konseling sebaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik behavioral 
counsellingdimana dalam prosesnya konselor membantu konseli untuk belajar memecahkan 
permasalahan seperti permasalahan interpersonal, emosional serta mengambil keputusan 
tertentu dengan tujuan untuk melakukan perubahan perilaku pada diri konseli. Dalam 
pendekatan behavioristik ini, lebih mengutamakan lingkungan dalam proses pembentukan 
tingkah laku, pendekatan ini lebih fokus untuk menghilangkan tingkah laku yang salah dan 
tidak sesuai (maladaptif), bukan sekedar menghilangkan gejala atau simptom yang 
termanifetasi dalam tingkah laku. Dengan pendekatan ini diharapkan individu mampu untuk 
membentuk tingkah laku baru melalui proses conditioning di lingkungannya (Sanyata, 2012). 
 
Manfaat Konseling Sebaya 
 
Ada beberapa manfaat pelaksanaan konseling sebaya menurut para ahli, yaitu: 

1. Konseling sebaya bisa mengangkat motivasi sesama teman sebaya karena mereka 
saling mengerti satu sama lain (Ordile, 2012) 

2. Membantu teman sebaya dalam mengatasi stress dan tekanan (Geldard, 2005) 
3. Merencanakan dam mempersiapkan diri secara personal untuk menjalani kehidupan 

setelah lulus, serta untuk meningkatkan prestasi akdemik sekolah (Arudo, 2008) 
4. Memberikan pembelajaran perilaku yang baik dengan konselor sebaya sebagai 

modelnya (Marangu, 2012) 
5. Konseling sebaya bisa meningkatkan harga diri dan memberikan dukungan positif 

bagi sesama teman sebaya (Houlston & Smith, 2009) 
 
Faktor yang memengaruhi keberhasilan konseling sebaya 
 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kamore dkk (2015), terdapat 4 pilar yang bisa 
menjadikan program konseling sebaya efektif untuk dilakukan yaitu; 

1. Pemilihan konselor sebaya (16%) 
Pemilihan konselor sebaya dilakukan oleh guru BK, beberapa kriteria yang mendasari 
pemilihan konselor sebaya adalah character 72%, personality 36%, Academic 
performance 12%, Popularity 4%, Discipline 12%, Fear of God 8%, dan gender 4%. 

2. Pelatihan konselor sebaya (56%) 
Pelatihan memegang 56% efektivitas dari program konselor sebaya, hal-hal tersebut 
yaitu; kemampuan kepemimpinan, kesadaran diri, kemampuan belajar dan pemilihan 
karir, kemampuan berelasi dan seksualitas, narkoba, perubahan sikap, kedisiplinan dan 
konsekuensinya, kemampuan konseling, peran konselor sebaya, efektivitas konselor 
sebaya, psikologi konseling terhadap teman sebaya, tantangan perkembangan remaja, 
mengatasi tantangan keluarga, tantangan dalam konseling sebaya dan cara 
mengatasinya. 
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3. Pengawasan konselor sebaya (12%) 
Pengawasan diperlukan untuk melihat secara berkesinambungan praktik konselor 
sebaya dan menemukan fator-faktor yang membuat konselor sebaya tidak efektif 
dalam melakukan konseling. 

4. Evaluasi (24%)  
Evaluasi merupakan hal yang harus sering dilakukan karena semakin sering evaluasi 
terhadap program konselor sebaya maka semakin efektif program tersebut dilakukan. 

 
Perilaku seksual pranikah dan konseling sebaya 
 
Perilaku seksual pranikah merupakan perilaku menyimpang di kalangan masyarakat oleh 
sebab itu,salah satu cara penganggulangannya adalah dengan melakukan konseling, dimana 
konseling yang dilakuan ini konselor menjadi mitra klien sebagai tempat penyaluran perasaan 
atau sebagai pemberi semangat (Sarwono, 2013).Kegiatan konseling tidak hanya terbatas 
dilakukan oleh para ahli dan profesional, bahkan telah lama dikembangkan dalam bentuk 
dukungan teman sebaya menjadi konseling sebaya (Suwarjo, 2008).  

Konseling sebaya dirasa sangat efektif untuk mengurangi perilaku menyimpang pada remaja. 
Menurut Bett (Kamore dkk, 2015), rasionalisasi dari diadakannya konseling sebaya adalah 
dengan asumsi dasar bahwa orang yang memiliki karakteristik dan usia yang sama cenderung 
bisa memengaruhi perilaku orang lain secara signifikan. Selain itu, Kamore dkk (2015) juga 
menambahkan bahwa siswa yang menjadi konselor sebaya merupakan siswa dengan peran 
(role model) yang baik, yang bisa memengaruhi perkembangan perilaku positif siswa lainnya 
di sekolah, rumah, atau dalam suatu komunitas.  

Pada dasarnya remaja mendapatkan banyak informasi dari teman sebayanya, selain itu remaja 
yang saling berinteraksi dan bertukar informasi lebih efektif untuk membuat perbandingan 
pandangan pada sesama temannya. Teman sebaya yang baik memberikan dampak yang baik 
begitu pula sebaliknya (Fardillah dkk, 2012). Selain itu, pengaruh teman sebaya bagi remaja 
lebih besar dampaknya daripada peran orang tua dan guru terutama dalam membentuk 
perilaku pada remaja (Irmawati, 2013). Remaja juga cenderung untuk menceritakan tentang 
seks kepada teman sebaya, sehingga teman sebaya bisa digunakan sebagai wadah 
pembentukan karakter dan nilai-nilai positif dalam diri remaja (Muslikah dkk, 2013) salah 
satu caranya adalah dengan melalui konseling teman sebaya. 

Selain itu, Ruble (Santrock, 2007) menjelaskan bahwa remaja memiliki kecendrungan lebih 
besar untuk melakukan perbandingan sosial (social comparison) ketika mengevaluasi dirinya, 
meskipun remaja cenderung kurang bersedia untuk mengakui bahwa dirinya melakukan 
perbandingan sosial karena akan mengurangi popularitasnya. Jadi dengan adanya role models  
yang baik yaitu konselor sebaya, remaja juga akan mengevaluasi dirinya secara positif 
terhadap konselor sebaya tersebut. Selain itu, konseling sebaya juga dianggap efektif untuk 
mengurangi perilaku menyimpang remaja terutama perilaku seksual pranikah karena masalah-
masalah yang biasa di konselingkan dalam program konseling sebaya termasuk pada masalah 
sosial seperti hubungan laki-laki dan perempuan (Kaaria dkk, 2014). 
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Dari pemaparan di atas meunjukkan bahwa konseling teman sebaya bisa digunakan sebagai 
salah satu metode untuk mengurangi tingginya angka perilaku seksual pranikah di kalangan 
remaja. Konseling sebaya bisa digunakan sebagai wadah perubahan perilaku karena pada 
masa remaja teman akan saling mempengaruhi dalam terbentuknya perilaku. Teman sebaya 
yang positif akan mendukung secara positif untuk terbentuknya karakter dan nilai positif bagi 
remaja, dan begitupula sebaliknya. 

Kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka berpikir peneliti 

Hipotesa 

Dari pemaparan di atas hipotesa penelitian bahwa konseling sebaya dalam Pusat Informasi 
dan Konseling Remaja (PIK-R) efektif untuk mengurangi perilaku seksual pranikah pada 
remaja khususnya siswa SMA kelas XI. 
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Konseling Sebaya 

Tindakan peneliti: 

Memberikan konseling sebaya 
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perilaku seks pranikah remaja. 

- Perubahan perilaku 
(Marangu, dkk, 2012) 
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teman (Houlston & smith, 
2009) 

- Konselor sebagai role model 
(Kamore dkk, 2015) 
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pranikah pada remaja 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. Rancangan yang akan diterapkan 
dalam penelitian eksperimen ini adalah quasi eksperiment atau eksperimen yang 
menggunakan kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel 
luar yang ikut mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Peneliti menggunakan racangan 
eksperimen semu dikarenakan di dunia pendidikan, seringkali tidak memungkinkan adanya 
randomisasi, dikarenakan telah terbentuknya satu kelompok utuh (naturally formed 
intactgroup) (Seniati, 2005). Desain yang digunakan adalah nonequivalent control group 
designatau nonrandomise control group design yaitu desain dengan kelompok kontrol dan 
eksperimen yang diawali pre-test yang diberikan kepada kedua kelompok dan diberikan 
perlakuan dan diakhiri dengan post-test. Subjek hanya akan diambil sebanyak 20 orang, yaitu 
10 untuk kelompok kontrol dan 10 untuk kelompok eksperimen. 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

Kelompok Rancangan Penelitian 
Eksperimen                                    : X1--------------I-----------X2 

Kontrol                                           : X1--------------------------X2 
Keterangan : 
X1 = Pengukuran/pretest sebelum intervensi diberikan 
I = Perlakuan/intervensi 
X2 =Pengukuran/postets setelah intervensi diberikan 

Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan konseling sebaya sebagai intervensi untuk 
mengurangi perilaku seksual pranikah pada remaja, khususnya siswa SMAN 1 Kelapa 
Kampit. 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA. Teknik pengambilan sampling dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling, karena peneliti menentukan kriteria subjeknya.  
Adapun kriteria subjek yang diambil, yaitu siswa laki-laki maupun perempuan di kelas XI 
SMA, berusia 14 – 17 tahun,sedang menjalin relasi romantis dengan lawan jenis atau 
berpacaran minimal selama 1 bulan, telah berpacaran minimal 1 kali,sudah melakukan pretest 
skala perilaku seksual pranikah, dan disarankan oleh bagian Bimbingan dan Konseling 
sekolah yang menurut mereka memiliki kecendrungan melakukan perilaku seksual pranikah. 
Adapun jumlah masing-masing subjek dalam kelompok kontrol dan eksperimen adalah 10 
orang menurut Roscoe (Supriyadi, 2011), jadi total keseluruhan subjek adalah 20 orang.  

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Pada penelitin ini, terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 
Adapun varibael bebas adalah konseling sebaya dan variabel terikatnya adalah perilaku seks 
pranikah. 
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Konseling sebaya merupakan pemberian intervensi dengan upaya membantu memberikan 
informasi dan pertolongan untuk mengurangi perilaku seksual pranikah pada remaja dengan 
teknik konseling behavior dan dilakukan oleh teman sebaya yang telah menjadi anggota PIK-
R sekolah minimal sebagai pendidik sebaya. 

Perilaku seksual pranikah, yaitu segala jenis tingkah laku untuk melampiaskan hasrat-hasrat 
seksual yang dialami oleh siswa remaja kepada pasangannya (pacar) di luar hubungan 
pernikahan yang sah baik itu secara agama maupun secara hukum, berupa pegangan tangan, 
mencium pipi, mencium kening, mencium bibir, mencium leher, berpelukan, meraba daerah 
sensitif berupa payudara, paha, alat kelamin, dan bokong, petting, sampai dengan melakukan 
hubungan seksual. Perilaku seksual pranikah ini akan diukur dengan skala perilaku seksual 
pranikah yang disusun sendiri oleh peneliti. 

Adapun data penelitian ini diperoleh dengan instrumen model skala. Pengambilan data 
dilakukan dengan mengumpulkan skor skala perilaku seksual pranikah pada siswa SMA X  
sebelum (pre test) dan setelah (post test) intervensi berupa konseling sebaya diberikan. Skala 
perilaku seksual pranikah ini disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan dari teori bentuk-
bentuk perilaku seksual yang ada di halaman sebelumnya. Jumlah item dalam skala ini adalah 
23 dengan 6 kategori respon dalam bentuk frekuensi. Skala perilaku seksual pranikah ini 
mengukur berapa jumlah perilaku seksual pranikah yang dilakukan subjek dalam kurun waktu 
tertentu. Adapun nilai validitas dan reliabilitas dari skala penelitian yang disusun peneliti 
adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 

Nama Skala Jumlah item valid Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
(Alpha) 

Skala Perilaku Seks 
Pranikah 23 0.661 – 0.944 0.981 

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur skala perilaku seks pranikah diperoleh hasil 23 
item valid dengan indeks validitas 0.661 – 0.944 dan angka reliabilitas 0.981. 

Prosedur dan Analisa Data Penelitian 

Secara umum, penelitian ini terbagi menjadi 3 tahapan utama, adapun tahapan-tahap tersebut 
adalah sebagai berikut. 

Persiapan, pada tahap ini peneliti melakukan pehamaman mendalam mengenai fenomena 
perilaku seks pranikah dan konseling sebaya PIK-R. Setelah itu peneliti melakukan 
bimbingan instrumen penelitian dengan model skala pada MA X Malang. Sembari melakukan 
bimbingan skala, peneliti juga melakukan simulasi konseling sebaya yang akan dilakukan 
pada penelitian yang sebenarnya. Terdapat 8 orang responden yang bersedia menjadi subjek 
simulasi peneliti, secara berpasangan 8 orang subjek melakukan simulasi konseling sebaya. 
Setelah tahapan uji kelayakan modul konseling dan skala perilaku seks pranikah, peneliti 
melakukan penelitian di SMA X. Pertama-tama peneliti meminta izin untuk melakukan 
pengukuran awal dan meminta saran kepada bagian BK mengenai siswa yang memiliki 
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kecendrungan melakukan perilaku seksual pranikah. Kemudian peneliti melakukan pretest, 
dan melakukan skoring serta mengkategorisasi norma, minimal subjek berada di kategori 
sedang untuk bisa menjadi subjek penelitian. Setelah itu, subjek yang sesuai dengan kriteria 
diberikan informed consent atau kesediaan untuk terlibat dalam penelitian.  

Kedua yaitu intervensi, peneliti memberikan intervensi berupa konseling sebaya kepada 
subjek yang masuk ke dalam kelompok eksperimen. Secara umum konseling sebaya 
dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahap eksplorasi, tahap perumusan masalah dan 
identifikasi alternatif, serta tahap perencanaan dan tindakan. Pada tahap eksplorasi, konselor 
akan menggali permasalahan yang dialami subjek yang berhubungan dengan perilaku seksual 
pranikah yang dilakukan subjek bersama pasangannya. Kemudian, tahap kedua yaitu tahap 
perumusan masalah dan identifikasi alternatif, pada tahap ini konselor merumuskan 
permasalahan konseli dan melakukan penggalian alternatif penanganan masalah beserta 
konsekuensi alternatif yang akan dipakai. Dan tahap ketiga, tahap perencanaan dan tindakan 
yaitu konselor bersama-sama dengan konseli memulai perencanaan kapan dimulainya 
alternatif tersebut. Adapun penjelasan prosedur pada tiap tahapan dibahas lebih lanjut di 
dalam modul penelitian. Proses selanjutnya adalah peneliti melakukan proses terminasi yaitu 
mengakhiri semua proses intervensi dan memberikan post-test untuk pengumpulan data 
terakhir. Proses intervensi berakhir dengan proses follow up dimana peneliti tetap melakukan 
peninjauan pada subjek penelitian pasca berhentinya intervensi diberikan. 

Ketiga yaitu adalah tahap analisa data yaitu menganalisa data keseluruhan hasil dari proses 
penelitian. Data-data yang diperoleh dari pretest dan posttest diinput dan diolah dengan SPSS 
for windows ver.20, yaitu dengan analisa nonparametrik dengan uji analisis Mann 
Whitneyuntuk menganalisa perbandingan pretest dan posttest pada kedua kelompok. 
Sedangkan untuk uji efektivitas peneliti melakukan menghitung dengan effect-size calculator 
dengan standarisasi cohen’s d. Peneliti juga akan menjadikan proses konseling yang 
dilakukan sebagai penunjang data penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN 
 

Subjek penelitian yang terlibat dalam penelitian awalnya sebanyak 20 orang tetapi terdapat 1 
orang subjek yang tiba-tiba berhenti sekolah, sehingga tinggal 19 orang subjek yang tersisa. 
Setelah proses penelitian ini selesai dilakukan, maka berikut adalah beberapa sajian data 
penelitian dalam bentuk tabel, diagram, garfik dan deskripsi singkat. Untuk tabel pertama 
peneliti menyajikan data karateristik subjek penelitian yang ikut serta dalam penelitian ini,  
berdasarkan hasil sampling dengan teknik purposive sampling yang terbagi menjadi dua 
kelompok yaitu kontrol dan eksperimen. 
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Tabel 3. Deskriptif Karakteristik Subjek Penelitian 

 Kategori Kelompok eksperimen Kelompok kontrol 
Usia Remaja 15 – 17 tahun 16 – 17 tahun 
Jenis Kelamin Laki-laki 4 orang 7 orang 

Perempuan 5 orang 3 orang  
Rata-rata skor pretest skala 
perilaku seksual pranikah 

 61.40 56,10 

 
Tabel 3 menunjukkan data subjek yang terlibat dalam penelitian ini, terdapat 9 subjek untuk 
kelompok eksperimen dan 10 subjek untuk kelompok kontrol dengan rentang usia antara 15 
sampai dengan 17 tahun. Selain itu, juga ditampilkan nilai rata-rata pretes skala perilaku seks 
pranikah untuk kedua kelompok. 

Tabel 4. Deskriptif  Hasil Uji Mann Whitney Data Pre-test Skala Perilaku Seksual 
Pranikah  Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Kelompok N z p 
Eksperimen 9 -1.765 0.065 Kontrol 10 

 

Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai p > 0.05 (p = 
0.065). hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor pretest  antara 
kelompok kontrol dan eksperimen. Sehingga,  disimpulkan bahwa kedua kelompok dalam 
keadaan setara sebelum diberikan perlakuan berupa konseling sebaya. 

Berikut adalah sajian data perilaku seksual pranikah pada kelompok eksperimen yang 
didapatkan dari penggalian masalah dalam proses konseling sebaya. 

 

 

Gambar 2. Perilaku Seksual Pranikah Kelompok Eksperimen  

Pegangan 
Tangan

(9 subjek)

Berciuman
(8 subjek)

Saling 
Meraba
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Petting 
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Mastrubasi
(3 subjek)
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Dari gambar di atas menunjukkan bahwa semua subjek sudah pernah berpegangan tangan, 3 
dari 9 subjek melakukan mastrubasi sambil membayangkan pasangannya, 8 dari 9 subjek 
sudah pernah berciuman baik itu pipi, kening, dan bibir, 5 dari 9 subjek pernah saling meraba 
daerah sensitif pasangannya, serta 1 dari 9 subjek sudah melakukan petting dengan 
pasangannya. 

Tabel 5. Deskriptif Skor Pre-test dan Post-tets Skala Perilaku Seksual Pranikah 
Kelompok Eksperimen dan kelompok Kontrol 

Kelompok N 
Rata-Rata Skor Skala 

Perilaku Seks Pranikah sd pre-test sd post-test 
Pre-test Post-test 

Eksperimen 9 61,22 57,44 9,13 5,75 
Kontrol 10 56,10 55,80 7,12 8,73 

Dilihat dari tabel 5, terdapat penurunan skor rata-rata dari pre-test ke post-testpada kedua 
kelompok yaitu kontrol dan eksperimen. Untuk kelompok eksperimen penurunannya adalah 
3,78. Sedangkan untuk kelompok kontrol penurunannya adalah 0,3. 

Berikut adalah grafik data perbandingan skor pretest dan postets pada kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol. 

 

Gambar 3. Diagram Skor Pre-test dan Post-test Pada Kelompok Kontrol dan Kelompok 
Eksperimen Sebelum dan Sesudah Perlakuan 

Tabel 6. Deskriptif Perbandingan Norma Skor Pre-test dan Post-test Skala Perilaku 
Seksual Pranikah Pada Kelompok Kontrol dan Eksperimen 

Kategori Interval Pre-test Post-test 
Eksperimen kontrol Eksperimen Kontrol 

Tinggi  65,21 – 80,96 2 1 1 1 
Sedang 49,47 – 65,20 6 9 7 9 
Rendah 33,73 – 49,46 1 - 1 - 

Total 9 10 9 10 
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Dari tabel 6 diketahui bahwa tidak terdapat perubahan pada kategori norma skor pre-test dan 
post-test pada kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan berupa konseling sebaya. 
sedangkan untuk kelompok eksperimen terdapat perubahan kategori norma, pada pre-test 
terdapat dua orang yang masuk dalam kategori tinggi dan pada post-test terdapat pengurangan 
jumlah kategori tinggi menjadi satu orang. Selain itu juga terdapay peningkatan jumlah 
kategori sedang dari pre-test yang enam orang menjadi tujuh orang ketika post-test. 

Tabel 7. Deskriptif Uji Effect-Size Cohen’s d Pada Kelompok Kontrol dan Kelompok 
Eksperimen 

Kelompok N Effect-size r persentil Keterangan 
Eksperimen 9 0.110 7.7 % Rendah Kontrol 10 

 

Berdasarkan tabel 7 yaitu uji efektivitas dengan menggunakan Cohen’s d menunjukkan nilai 
0.110, dalam tabel Cohen’s d nilai effect-size berada dalam persentase 7.7%. Hal ini, 
menunjukkan bahwa tingkat efektivitas konseling sebaya dalam menurunkan perilaku seksual 
pranikah adalah 7.7% dan berada dalam kategori kecil menurut dari tabel cohen’s d. 

Dari hasil analisa kuantitatif yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
yang diajukan peneliti dalam penelitian ini diterima, yaitu bahwa konseling sebaya efektif 
dalam menurunkan perilaku seksual pranikah pada remaja khususnya siswa SMA X dengan 
nilai efektivitas 7.7% yang masuk dalam kategori rendah. 

 
 

DISKUSI 
 

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 
efektivitas konseling sebaya dengan menggunakan uji effect-size adalah sebesar 7.7% yang 
masuk dalam kategori rendah. Hal ini, mengindikasikan adanya faktor lain yang membuat 
nilai efektivitas konseling sebaya dalam penelitian ini menjadi rendah. Beberapa faktor 
tersebut meliputi, perkembangan remaja secara fisik dan psikologis, faktor orang tua, nilai-
nilai yang ada dalam diri remaja, religiusitas, dan paparan media masa. 

Penelitian ini menggunakan konseling sebaya sebagai metode atau perlakukan untuk 
mengurangi perilaku seksual pranikah pada remaja khusnya remaja kelas XI SMA X. Hal 
yang mendasari penggunaan metode konseling sebaya adalah karena pada masa remaja, 
individu menjadi lebih dekat dengan teman sebayanya dan kebanyakan remaja akan 
melakukan modelling serta perbandingandengan teman sebayanya (Santrock, 2011). Selain 
itu, pada dasarnya remaja mendapatkan banyak informasi dari teman sebayanya, remaja yang 
saling berinteraksi dan bertukar informasi lebih efektif untuk membuat perbandingan 
pandangan pada sesama temannya. Teman sebaya yang baik memberikan dampak yang baik 
begitu pula sebaliknya (Fardillah dkk, 2012). Pengaruh teman sebaya bagi remaja lebih besar 
dampaknya daripada peran orang tua dan guru terutama dalam membentuk perilaku pada 
remaja (Irmawati, 2013). Remaja juga cenderung untuk menceritakan tentang seks kepada 
teman sebaya, sehingga teman sebaya bisa digunakan sebagai wadah pembentukan karakter 
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dan nilai-nilai positif dalam diri remaja (Muslikah dkk, 2013) salah satu caranya adalah 
dengan melalui konseling teman sebaya. 

Sebagaimana yang kita tahu, masa remaja merupakan masa transisi dimana secara fisik terjadi 
perubahan-perubahan hormonal yang akan mempengaruhi aktivitas dan hasrat seksual (libido) 
seksualitas) dalam diri remaja (Santrock, 2011). Peningkatan hasrat-hasrat seksual yang 
terjadi dalam diri remaja tentunya membutuhkan penyaluran dalam bentuk perilaku seksual 
tertentu. Sebelum melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya, remaja cenderung akan 
melakukan kegiatan seksual secara mandiri untuk menyalurkan hasrat-hasrat seksualnya 
seperti dengan berfantasi tentang objek seksual tertentu dan mastrubasi atau onani (Brook, 
2011). Sedang remaja yang sudah memiliki pasangan akan melakukan kegiatan seksual 
dengan pasangannya.  

Selain itu, hal lain yang menyebabkan rendahnyaefektifitas adalah karena masa remaja 
merupakan masa dimana seseorang memiliki rasa ingin tahu atau curiosity  yang besar, 
terutama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan seksual. Hal tersebut didukung juga, 
karena masa remaja merupakan masa transisi antara anak-anak yang aseksual ke orang 
dewasa yang seksual (Feist & Feist, 2011), remaja yang mengalami transisi akan aktif secara 
seksual karena didukung pula oleh perubahan bentuk fisik dan kondisi psikologis remaja. 
Freud menyatakan bahwa masa remaja sudah memasuki fase genital dimana remaja mulai 
memiliki ketegangan dari dalam dirinya dan kebutuhan fisik untuk menyalurkan hasrat hasrat 
seksual atau sekresi secara seksual(Sarwono,2013). Jadi perilaku seksual pada remaja 
merupakan hal alami dan baru yang mereka lakukan untuk menyalurkan hasrat-hasrat 
seksualnya. 

Hal lainnya yang juga menjadi penyebab banyaknya remaja melakukan perilaku seksual 
pranikah pada saat berpacaran adalah kurangnya informasi tentang seks. Remaja-remaja 
sekarang pada umumnya memasuki usia remaja tanpa memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang seks. Remaja yang lebih dahulu memiliki pacar pada usia remaja yang lebih awal 
cenderung akan memiliki informasi-informasi yang salah mengenai seksual (Sarwono, 2013). 
Hal tersebut terjadi karena orang tua dan orang dewasa yang cenderung tabu untuk 
membicarakan tentang masalah seksualitas dengan remaja. Sikap orang tua yang tabu dalam 
membicarakan megenai perilaku seksual membuat remaja memiliki rasa penasaran dan 
akhirnya cenderung mencoba-coba bereksperimen dibelakang tanpa diketahui oleh orang tua 
dan orang dewasa disekitarnya. 

Nilai-nilai seksual yang dianut oleh remaja juga mempengaruhi perilaku seksual remaja putri 
dan remaja putra. Alasan-alasan remaja melakukan perilaku seksual ada beberapa macam, 
menurut Santrock yaitu dipaksa, merasa sudah siap, butuh dicintai dan takut diolok teman 
karena masih perjaka atau perawan (Sarwono, 2013). Dari beberapa hal tersebut, dua orang 
subjek (remaja) dalam penelitian ini, mengakui bahwa dia dipaksa oleh pacarnya untuk 
melakukan hal tersebut, dipaksa dengan cara merangsang atau membangkitkan birahi 
pasangannya seperti dengan rabaan, elusan dan sentuhan-sentuhan pada daerah-daerah seperti 
punggung tangan dan wajah. Bahkan ada satu orang subjek yang menyatakan bahwa pacar 
laki-lakinya sudah merencanakan aktivitas seksual sebelum mereka bertemu. Hal ini 
didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramiro (2005) yang mengungkapkan bahwa 
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paksaan dan tekanan dalam hubungan intim antara remaja laki-laki dan remaja perempuan 
adalah hal yang umum dilakukan baik itu paksaan secara verbal maupun secara tindakan.   

Selain tekanan dan paksaan, remaja juga melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya 
dikarenakan hubungan seksual bisa meningkatkan kelekatan atau intimasi baik secara fisik 
maupun psikologis antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Hal ini didukung oleh 
penelitian Ganong & Larson (2012) yang menyatakan bahwa aktivitas seksual antara laki-laki 
dan perempuan dapat meningkatkan kasih sayang dan mengurangi tingkat depresi serta 
membentuk koneksi intim antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya remaja cenderung 
melakukan hubungan seksual pada masa pacaran untuk bisa menjalin relasi yang intim 
dengan pasangannya. Dalam hasil konseling yang dilakukan, dua subjek menyatakan bahwa 
mereka mau untuk melakukan aktivitas seksual bersama pacar mereka dikarenakan mereka 
merasa nyaman dengan hal tersebut. Selain itu, bahkan ada satu orang subjek yang 
menyatakan dia tidak masalah untuk mengurangi aktivitas seksual dengan pacarnya dalam 
waktu dekat tetapi dia tidak bisa menjamin untuk ke depannya dia akan mengurangi hal 
tersebut karena dia sudah merasa nyaman dan dekat dengan pacarnya. 

Adanya anggapan-anggapan yang kurang tepat atau mitos yang berkembang di seputar 
lingkungan remaja juga mempengaruhi presepsi remaja tentang perilaku seksual ketika remaja 
berpacaran. Sebenarnya ada hal-hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seksual, 
beberapa hal diantaranya adalah baru bisa berpacaran ketika sudah melakukan ciuman 
(Sarwono, 2013). Dalam penelitian ini delapan dari sembilan subjek sudah melakukan ciuman 
bibir dengan pasangannya. Selain itu, nilai yang lainnya adalah pacaran perlu bervariasi 
antara lain dengan bercumbu, hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu subjek laki-laki 
dalam penelitian bahwa subjek merasa sudah menjadi hal biasa untuk mencium dan 
merangkul pacarnya karena mereka sudah terikat oleh hubungan. 

Selain itu, faktor pribadi yaitu kontrol diri terhadap dorongan seksual juga menjadi faktor 
penting yang membuat remaja melakukan perilaku seksual pranikah ketika berpacaran. Dalam 
teori Erikson menyatakan bahwa remaja berada pada tahapan pencarian identitas karena para 
remaja mengalami kebingungan identitas tentang siapa dan peran apa yang akan 
dimainkannya di dalam masyarakat. Remaja pada masa ini akan mengalami strom and stress 
dimana mereka kurang bisa mengontrol dirinya dan cenderung untuk mengikuti arus, atau 
melakukan modelling  dengan teman sebayanya yang lain (Santrock, 2011). Selain itu, 
menurut Anna Freud menyatakan bahwa dorongan-dorongan atau id yang besar baik dari 
seksual maupun dari lingkungan sekitar membuat remaja menjadi tidak seimbang 
(disequelibrium) yang akhirnya membuat remaja harus bisa untuk mempertahankan egonya 
(defense mechanism) dan remaja yang tidak mampu mengontrol diriya akan melakukan 
aktivitas seksual baik itu secara mandiri dengan berfantasi atau dengan pasangannya. 
Sedangkan bagi remaja yang mampu mereka akan bisa melakukan kegiatan produktif untuk 
bisa meredam hasrat-hasrat seksual mereka (Sarwono, 2013). 

Kurangnya kontrol diri dalam remaja juga membuat remaja mengalami kesulitan untuk 
mengelola nafsu seksualnya. Empat orang dari subjek penelitian menyatakan bahwa mereka 
terbawa suasana ketika berdua dengan pasangan mereka sehingga mereka melakukan aktivitas 
seksual. Satu orang subjek laki-laki bahkan menyatakan bahwa mereka harus memanfaatkan 
pasangannya untuk menyalurkan hasrat-hasrat seksual yang ada dalam dirinya. Sedangkan 
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tiga orang subjek perempuan menyatakan mereka terbawa suasana dan mengikuti pacar 
mereka ketka pacar mereka mengajak untuk melakukan aktivitas seksual seperti berciuman 
dan meraba daerah-daerah sensitif. 

Religiusitas juga mempengaruhi remaja dalam menekan perilaku seksual pranikah. Remaja 
yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan bisa mengontrol dirinya untuk menekan 
perbuatan atau aktivitas seksualnya (Nuandri & Hidayat, 2014; Astuti, 2008). Oleh karenanya 
untuk menekan perilaku seksual pranikah, nilai-nilai religiusitas harus ditanamkan dalam diri 
remaja. Hal ini sebenarnya sudah disadari oleh semua subjek yang terlibat dalam penelitian 
ini bahwa hal utama yang harus mereka lakukan untuk mengurangi perilaku seksualnya 
adalah dengan meningkatkan keimanan melalui penambahan intensitas ibadah sholat lima 
waktu. Dengan kata lain para subjek mengetahui bahwa faktor religiusitas bisa digunakan 
untuk menekan perilaku seksual mereka. 

Ketika dilihat dari sudut pandang psikoanalisa, tabunya berbicara soal seks pada remaja-
remaja cenderung terjadi karena seks bersumber dari dorongan-dorangan atau id yang ada 
dalam alam bawah sadar remaja. Karena dorongan-dorongan untuk melakukan hubungan 
seksual bertentangan dengan moral atau superego yang ada dalam masyarakat dan dirinya, 
membuat remaja malu untuk mengaku tentang aktivitas seksual yang dilakukannya (Sarwono, 
2013). Hal ini ditambah dengan tabunya masyarakat membicarakan mengenai hal-hal yang 
berbau seksual pada remaja, sehingga menimbulkan dampak bahwa mentabukan berbicara 
mengenai seks hanya akan membuat remaja untuk tidak membicarakannya secara terbuka, 
tetapi disamping itu tidak menghambat mereka untuk melakukan perilaku seksual secara 
diam-diam. 

Pendidikan dan pengetahuan mengenai seks merupakan hal penting bagi remaja dan itu semua 
bergantung pada orang tua, teman sebaya, serta media yang ada di lingkungan sekitar remaja 
tersebut. Peneliti mencoba untuk memberikan konseling sebaya dengan harapan bahwa 
remaja bisa menceritakan dan mengetahui hal lebih banyak tentang aktivitas seksual, karena 
NASW menyatakan bahwa 61 persen remaja mencari informasi mengenai seksual kepada 
teman sebayanya. Disamping itu, peneliti dalam penelitian ini tidak mengontrol variabel 
informasi dari orang tua dan media yang ada disekitar remaja tersebut. Orang tua juga 
merupakan titik penting bagi remaja untuk bisa menekan perilaku seksualnya, karena 
komunikasi yang baik tentang seksual dan aktivitas seksual yang sehat antara remaja dan 
orang tua akan bisa mengurangi resiko perilaku seksual yang berbahaya bagi remaja (NASW, 
2001;Sarwono, 2013).  

Selain orang tua, media juga merupakan hal yang sama pentingnya dalam hal ini, survei 
menunjukkan bahwa anak muda antara usia 10 sampai 17 tahun sudah mulai menggunakan 
internet, satu seperempatnya bahkan sudah mengakses konten porno yang berbedar di situs-
situs internet (NASW, 2001). Media menyumbangkan 30-50% pengetahuan dan informasi 
tentang seksual kepada remaja, dengan 8-22% merupakan informasi yang mengandung 
keserbabolehan untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 32-41% 
merupakan informasi mengenai cara berhubungan seksual (Lou, dkk, 2012). Akses remaja 
yang tinggi dalam media akan meningkatkan perilaku seksual pada usia awal remaja (Chaves 
& Anderson, 2008). Karenanya peneliti menyadari bahwa ketiga faktor yang bisa menekan 
remaja untuk mengurangi dan tidak melakukan perilaku seksual pranikah harus diberikan 
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secara seimbang kepada remaja tersebut. Oleh sebab itu informasi tentang seks yang tepat 
bagi remaja merupakan hal yang harus diberikan untuk bisa menekan dampak buruk akibat 
perilaku seksual.  

Pada saat ini remaja dan orang tua cenderung fokus untuk menghindari kehamilan sebagai 
masalah utama mereka dan mengabaikan hal lainnya (Brook, 2011). Padahal disamping itu, 
para orang tua dan remaja juga harus mengetahui bahaya penyakit menular yang akan diderita 
remaja ketika remaja aktif secara seksual pada usia yang masih muda. Hal ini menunjukkan 
tidak ditanamkannya nilai-nilai seksual pada remaja dalam masyarakat itu sendiri. Menurut 
Sarwono (2011) pola nyata yang sedang terjadi di masyarakat sekarang adalah pernikahan 
yang diikuti dengan hubungan seks secara sembunyi sebelum pernikahan berlangsung, hal ini 
dikarenankan adanya sikap permisif (keserbabolehan) hubungan antara laki-laki dan 
perempuan sebelum menikah dalam bentuk pacaran. 

Adapun keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, peneliti tidak 
melakukan kontrol pada variabel informasi tentang seks, sejauh mana remaja yang terlibat 
dalam penelitian ini mengetahui informasi-informasi mengenai aktivitas seksual, karena 
penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2013) menemukan bahwa 30% respondennya 
memiliki pengetahuan yang tinggi tentang seks dan menerima perilaku seks pranikah. Selain 
itu, peneliti juga tidak mengontrol nilai-nilai agama yang ada dalam diri subjek. Peneliti juga 
tidak menanyakan kepada subjek penelitian apa makna seksualitas yang ada dalam diri 
remaja, terutama bagi remaja perempuan. Karena dari hasil konseling beberapa remaja 
perempuan menyatakan bahwa dengan melakukan aktivitas seksual bersama pasangannya 
membuat mereka lebih intim dan membuat mereka merasa nyaman. Hal ini, harus digali 
karena mengingat aktivitas seksual ternyata tidak hanya bisa memuaskan kebutuhan fisiologis 
bagi para subjek, tetapi sudah bisa memenuhi kebutuhan di atasnya yaitu rasa aman (safety) 
bagi remaja itu sendiri. 

Selain itu, keterbatasan lain yang menyebabkan konseling sebaya kurang efektif adalah 
permasalahan yang ditangani merupakan masalah privasi. Setiap remaja tentunya akan merasa 
malu dan minder ketika menceritakan masalah-masalah seksualnya, karena budaya yang 
cenderung tabu untuk membicarakan hal-hal tesebut. Selain itu, adanya rasa kecurigaan antara 
klien dan konselor sebaya karena mereka dari sekolah yang sama sehingga mereka merasa 
was-was dan curiga masalah yang akan mereka ceritakan nanti akan diketahui banyak orang. 
Hal ini dialami oleh seorang subjek yang tetap melakukan faking good dari awal sampai akhir 
sesi konseling.  

Keterbatasan lainnya dalam penelitian ini yang membuat rendahnya nilai efektivitas konseling 
sebaya adalah peneliti tidak melakukan pelatihan secara khusus kepada konselor karena 
peneliti merasa bahwa para konselor PIK-R sudah terlebih dahulu dilatih oleh guru BK selaku 
pembina PIK-R sekolah dan BKKBN. Padahal sebenarnya sumbangan efektivitas terbesar 
untuk keberhasilan konseling sebaya adalah pelatihan konselor sebaya yaitu 56% (Kamore 
dkk, 2015). Peneliti dalam penelitian ini hanya memberikan semacam panduan apa yang 
harus konselor lakukan setiap kali pertemuan konseling serta, tujuan dari setiap sesi dalam 
konseling yang akan mereka lakukan dan itupun dilakukan dengan durasi yang singkat.  
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SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji effect-
size menunjukkan hasil 7.7% yang membuktikan bahwa efektivitas konseling sebaya dalam 
menurunkan perilaku seksual pranikah pada siswa SMA X masih tergolong rendah. Hal ini 
mengindikasikan bahwa harus adanya kesinambungan antara beberapa variabel lain seperti 
peran orang tua dan media masa untuk bisa meningkatkan efektivitas penggunaan metode 
konseling sebaya dalam mengurangi perilaku seksual pranikah. Selain itu juga perlu adanya 
pelatihan yang khusus bagi calon konselor sebaya mengingat sumbangan efektivitas terbesar 
adalah dari pelatihan konselor sebaya. 

Dari penelitian ini, menunjukkan bahwa dengan memberikan kontrol kepada teman sebaya 
kurangefektif untuk bisa mengurangi perilaku seksual remaja itu sendiri. Harus adanya 
kesinambungan antara peran orang tua dan kontrol terhadap variabel informasi dari media 
masa. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa remaja membutuhkan banyak dukungan 
untuk bisa mengurangi perilaku seksual pranikah yang dilakukan bersama pasangannya. 
Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama, 
disarankan untuk melakukan konseling tidak hanya pada subjek penelitiannya saja tetapi bisa 
untuk mengonseling subjek beserta pasangannya. Selain itu, peneliti harus 
mempertimbangkan untuk melakukan pelatihan kepada calon konselor sebaya karena 
mengingat sumbangan efektifitas terbesar adalah dari hasil pelatihan. Serta, untuk 
mempertimbangkan calon konselor sebaya sebaiknya dari sekolah yang berbeda atau orang 
yang tidak klien sebaya kenal, untuk mengurangi perasaan curiga dari klien sebaya. 

REFERENSI 

Arviyah, S. (2012). Tahap perilaku seks pranikah pada mahasiswa kost. Skripsi. Universitas  
 Muhammadiyah Surakarta. 

Astuti, S. (2008). Hubungan antara religiusitas dengan perilaku seksual pranikah pada  
 remaja yang beragama Islam. Skripsi. Universitas Sumatra Utara. 

Atmono, P. (2012). Pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi remaja dalam upaya  
 penanggulangan seks bebas pada remaja di Kecamatan Ulujami Kabupaten  
 Pemalang. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 

BKKBN. (2006). Modul workshop konseling kesehatan reproduksi remaja bagi calon  
 konselor sebaya. Jakarta : Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi  
 bekerja sama dengan Pusdiklat Pegawai dan Tenaga Program, Badan Koordinasi  
 Keluarga Berencana Nasional. 

BKKBN. (2006). Panduan pengelolaan pusat informasi & konseling kesehatan reproduksi  
 remaja (PIK-KRR). Jakarta : Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak  
 Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 

BKKBN. (2012). Pedoman pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja dan  
 mahasiswa (PIK R/M). Jakarta : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  
 Nasional, Direktorat Bina Ketahanan Remaja. 

Brooks, J. (2011). The process of parenting. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

21 



Chaves, S. L. E., & C. A. Anderson. (2008). Media and risky behavior. Journal of  
 Department Psychology, 18 (1), 147-180. 

Chronika, R. (2011). Makna seks bebas bagi remaja SMP di Kota Padang. Skripsi. 
 Universitas Andalas. 

Crockett, L. J., M. Rafaelli., & K. L. Moilanen. (2003). Adoloscent sexsuality : Behavior and 
 meaning. Journal of Departement of Psychology, 1 (1), 371-392. 

Darmawan, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif. Bandung: Rosda. 

Darmasih, R. (2009). Faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah pada remaja SMA  
 di Surakarta. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Fardillah, N., dkk. (2012). Perilaku seksual remaja putri di SMK 1 Nusantara Ciputat tahun  
 2012. Jurnal Kesehatan Reproduksi3 (3),151- 160. 

Feist, J. & G. J. Feist. (2011). Teori kepribadian. Jakarta : Salemba Humanika. 

Ganong, L & E. Larson. (2012). Intimacy and belonging: thw assosiation between sexual  
 activity and depression among older adults. Journal of Society and Mental Health, 1 
 (3), 153-172. 

Geldard, K. (2005). Adolescent peer counseling. Thesis. School of Learning and Professional  
 Studies, Faculty of Education, Queensland University of Technology. 

Hajar, R.P. (2015). Hubungan antara sikap beragama dan kecendrungan perilaku seksual  
 pranikah pada mahasiswa. Skripsi.Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

Houlston, C. & P. K. Smith. (2009). The impact of a peer counselling scheme to address  
 bullying in an all-girl London secondary school: A short-term longitudinal study.  
 British Journal of Educational Psychology, 79(1), 69-86. 

Howard, N. M. (2004). Peer influence in relation to academic performance and  
 socialization among adolescents: A literature review.A Research Paper, University of  
 Wisconsin – Stout. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the master of  
 science degree with a major in school psychology. 

Immele, A. (2000).The role of adolescents’ representations of attachment and peer  
 relationships in the prediction of delinquency. Thesis. University of Virginia. 

Irmawati, L. (2013). Perilaku seksual pranikah pada mahasiswa. Jurnal Kesehatan  
 Masyarakat. Kemas 9 (1), 44-52. 

Membangun wawasan dan paradigma sehat. (2013). Jendela Husada,hal. 5. 

Ningsih, H. (2012). Hubungan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan perilaku  
 seksual remaja pada anak jalanan di yayasan Girlan Nusantara Sleman. Skripsi.  
 STIK ‘Aisyiyah Yogyakarta. 

Nuandri, V. T. & I. W. Widayat. (2014). Hubungan antara sikap terhadap religiusitas dengan  
 sikap terhadap kecendrungan perilaku seks pranikah pada remaja akhir yang sedang  

22 



 berpacaran di Univeristas Airlangga Surabaya. Jurnal Psikologi Kepribadian dan  
 Sosial. 3(2), 60-69. 

Kaaria, C. K., V. K. Nyaga., M. B. Oundo., &M. M. Mureithi. (2014). An analysis of  
 counselling areas related to peer counselling service among public secondary in  
 Meru South District, Kenya. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (5),211- 
 215. 

Kafle, A. & M. Thakali. (2013). Social relations in adolescence: role of parent and peer  
 relationships in adolescenct psychosocial development.Thesis.Degree Programm  
 of Nursing, University Kemi-Turino. 

Kamore, S. K., &P. M. Tiego. (2015). Four pilars of effectiveness of peer counselling  
 programs in Meru South district high schools, Kenya. Journal of Humanities and  
 Social Science, 5(4),254-261. 

Kaushal, N., & R. E. Rhodes. (2015). Exercise habit formation in new gym members: A  
 longitudinal study. Journal of Behavior Medicine, 38 (1), 652 – 663. 

Kusnadi. (1992). Seksualitas dan alat kontrasepsi. Surabaya : Usaha Nasional. 

Latipun. (2011). Psikologi konseling edisi ketiga. Malang: UMM Press.  

Loew, B. J., & Thompson. (2011). Teens and risky sexual behavior: What school  
 counselors need to know. A Research Paper, University of Wisconsin-Stout. 
 Submitted in partial fulfillment of the requirements for the master of science degree  
 in school counseling. 

Lou, C., dkk. (2014). Media’s contributions to sexual knowledge, attitudes and behavior for  
 adoloscent and young adults in three Asian’s city. Journal Adoloscent Health, 5(3),26- 
 36. Accessed on Apri 11, 2016 fromhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 
 PMC4235612/. 

Marangu, P. G., D. N. Bururria, & T. Njonge. (2012). Challenges faced by peer counselors  
 in their effort to effect behavior change in secondary schools in Maara District,  
 Kenya.Journal of Contemporary Research, 2 (11),79-85. 

Muslikah, Suwarjo, & G. Wijayanti. (2013). Bimbingan teman sebaya untuk  
 mengembangkan sikap negatif teradap perilaku seks tidak sehat. Jurnal Bimbingan  
 Konseling, 2 (1), 10 – 17. 

Notobroto, H. B. & F. Anesia. C. P. (2013). Faktor yang memengaruhi perilaku seksual  
 pranikah remaja yang bertunangan. Jurnal Biometrika dan Kependudukan,2 (2), 
 140 – 147. 

Odirile, L. (May 2012).The role of peer counseling in university setting: The University of  
 Bostwana.Paper was presented at the 20th anniversary summit of the African  
 Educational research network, North California State University Raleigh, USA. 

23 



Papafratzeskakou, E. (2008). Peer victimization and depression: role of peers and parent- 
 child relationship.Thesis. Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State  
 University. 

Pratama, Y. (2013). Hubungan antara pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan  
 sikap seksual pranikah remaja di Kelurahan Dangurang Kabupaten Klaten.Skripsi. 
 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Prihatin, T. W. (2007). Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap siswa SMA  
 terhadap hubungan seksual (intercourse) pranikah di Kota Sukoharjo tahun 2007.  
 Tesis. Universitas Dipenegoro Semarang. 

Puspa, S. V. (2010). Hubungan antara intensitas cinta dan sikap terhadap pornografi dengan  
 perilaku seksual pranikah pada dewasa awal yang berpacaran. Skripsi. Universitas  
 Dipenegoro Semarang. 

Putra, N. F. P. (2013). Peranan komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam  
 mencegah perilaku seks pranikah di SMA Negeri 3 Samarinda kelas XII. Jurnal  
 Ilmu Komunikasi, 1 (3), 35 – 53. 

Ramiro, L. S. (205). Physical intimacy and sexual coersing among adoloscent intinate  
 partners in the philipines. Journal of Adoloscent Research, 20 (4), 476-496. 

Rasmiani, E., dkk. (2014). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual  
 remaja kelas II Di SMA Negeri 8 Mandai – Maros. Jurnal Ilmiah Kesehatan  
 Diagnosis, 5 (1),  34-40. 

Redjeki, D. S. S., dkk. (2014). Hubungan pengetahuan dan peran orang tua dengan perilaku  
 seks pranikah. Jurnal Dinamika Kesehatan, 14 (1), 47-56. 

Rogacion, M. R. (1996). Tumbuh bersama sahabat 1: Konseling sebaya sebuah gaya hidup.  
 Yogyakarta: Kansius. 

Santaya, S. (2012). Teori dan aplikasi pendekatan behavioristik dalam konseling. Jurnal  
 Paradigma 14 (7), 1-11. 

Santrock, J. W. (2007). Remaja. Jakarta: Erlangga. 

Sarwono, S. W. (2013). Psikologi remaja (Ed. revisi). Jakarta : Rajawali Press. 

Seniati, L., dkk (2005). Psikologi eksperimen. Jakarta: Indeks. 

Setiawan, R., & S. Nurhidayah. (2008). Pengaruh pacaran terhadap perilaku seks pranikah.  
 Jurnal Soul 1(2), 61-72. 

Starwarz, K., A. L. Cox., & A. Blandford. (September 2015). Beyond self-tracking and  
 reminders: Designing smartphones apps that support habit formation. In proceedings  
 of the 33rd annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems – CHI,  
 Seoul, Republic of Korea. 

Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 

24 



Suwarjo. (2012). Konseling teman sebaya (peer counseling) untuk mengembangkan  
 resiliensi remaja. Makalah disampaikan dalam Seminar Pengembangan Ilmu  
 Pendidikan Fakultas Imu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 

Stankovic, M., dkk.(2009).General charactheristics of adoloscent sexual behavior : National  
 survey. Journal of Survey National Serbia. 137(7), 409-415. 

Tan, E. S. Q. & Teo, D. J. L. (2015). Appsolutely smartphones: Usage and perception of apps  
 for educational purposes. Asian Journal of the Scholarship of Teaching and Learning,  
 5(1), 55-75. Accessed on December 9, 2015 from http://www.ajsotl.edu.sg/article/  
 appsolutely-smartphones-usage-and-perception-of-apps-for-educational-purposes/. 

Torsina. (2008). Tanya jawab seputar seks pasca-remaja. Jakarta: BIP. 

Trisnawati, Y., dkk. (2010). Perilaku seksual remaja di purwekorto dan  
 faktor faktor yang mempengaruhingya. Jurnal Ilmiah Bidan: Bidan Prada, 1 (1), 1-15. 

Wahyuningsih, R. (2008). Hubungan antara konsep diri dan kontrol diri dengan perilaku  
 seksual pranikah pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Malang. Skripsi. Universitas  
 Islam Negeri Malang. 

Willis, S. (2014). Remaja & masalahnya mengupas berbagai bentuk kenakalan remaja  
 narkoba, free sex dan pemecahannya. Bandung: Alfabeta. 

Zulhaini & M. Nasution (2013). Pengaruh teman sebaya terhadap perilaku seks pranikah pada  
 siswa kelas XI di SMA Negeri 6 Binjai.Jurnal Intelektual, 6 (1), 43-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



Tabel 1. Sebaran Aitem Skala Perilaku Seksual PranikaH 

Variabel Instrumen Tipe Indikator Jumlah No Aitem F 

Perilaku 
Seksual 
Pranikah 
Remaja 

Bentuk - 
bentuk 

perilaku 
Seksual 

Bentuk 
Fisik 

Berpegangan tangan 3 2, 10, 15 
Memeluk 3 1, 4, 6, 
Berciuman 3 3, 5, 7 
Menyentuh bagian 
sensitif 3 8, 11, 17 

Petting 3 9, 14, 18 
Hubungan seksual 4 12, 16, 19, 20 

Bentuk 
non-fisik 

Mastubasi (fantasi 
seksual) 4 13, 23, 21, 22 

 

Level atau taraf perilaku seksual dikategorikan menurut Ningsih (2012) dan Setiawan & 
Nurhidayah (2008) yang dipaparkan sebagai berikut : 

Tabel 2. Level/Taraf Perilaku Seksual Pranikah 

Variabel Instrumen Indikator Kategori Skor Jawaban  
Perilaku 
seksual 
Pranikah 

Bentuk-
bentuk 
perilaku 
seksual 
pranikah 

Mastubasi (fantasi seksual) Rendah Dikali 1 
Berpegangan tangan Rendah Dikali 1 
Merangkul Rendah Dikali 1 
Memeluk Sedang Dikali 2 
Berciuman Sedang Dikali 2 
Menyentuh bagian sensitif Berat Dikali 3 
Petting Berat Dikali 3 
Hubungan seksual Berat Dikali 3 

 

Kategori Respon 

Kategori respon skala likert berbentuk frekuensi yang digunakan merujuk pada penelitian Tan 
& Teo (2015). 

Tabel 3. Kategori Respon Skala Perilaku Seksual Pranikah 

Kode 
Respon 

1 2 3 4 5 6 

Frekuensi 
Tidak 
Pernah 

1 kali 
selama 

satu bulan 

2 – 3 kali  
selama satu 

bulan 

2 – 3  kali 
selama satu 

minggu 

1 – 2 kali 
dalam satu 

hari 

>2 kali 
dalam satu 

hari 
SKOR 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

LAMPIRAN I. BLUEPRINT SKALA PRILAKU SEKSUAL PRANIKAH 
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Cara Skoring 

Aitem dalam skala ini hanya terdiri dari satu kelompok aitem yaitu pernyataan favorable atau 
pernyataan yang mendukung objek penelitian. Karena hanya menggunakan satu kelompok 
aitem maka cara melakukan skoring pada skala yaitu kode 1 (tidak pernah) = skor 1; kode 2 
(1 kali selama satu bulan) = skor 2; kode 3 (2-3 kali selama satu bulan) = skor 3; kode 4 (2-3 
kali selama satu minggu) = skor 4; kode 5 (1-2 kali dalam satu hari) = skor 5; kode 6 (>2 kali 
dalam satu hari) = skor 6. Skor total untuk setiap aitem diberikan berdasarkan level dari 
kategori perilaku, untuk aitem yang menunjukkan level rendah maka skor murni dikalikan 1, 
untuk aitem yang menunjukkan level sedang skor murni dikalikan 2, dan untuk aitem yang 
menunjukkan level berat skor murni dikalikan 3. 

Tabel 4. Respon dan Skor Alternatif Jawaban Skala Perilaku Seksual Pranikah 
Berdasar Kategori Perilaku Seksual 

No Kode Respon Skor 
Murni 

Skor 
Kategori 
Rendah 

Skor 
Kategori 
Sedang 

Skor 
Kategori 

Berat 
1 1 (Tidak Pernah) 1 1 X 1 1 X 2 1 X 3 
2 2 (1 kali satu bulan) 2 2 X 1 2 X 2 2 X 3 
3 3 (2-3 kali selama satu bulan) 3 3 X 1 3 X 2 3 X 3 
4 4 (2-3 kali selama satu minggu) 4 4 X 1 4 X 2 4 X 3 
5 5 (1-2 kali dalam satu hari) 5 5 X 1 5 X 2 5 X 3 
6 6 (>2 kali dalam satu hari) 6 6 X 1 6 X 2 6 X 3 
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EFEKTIVITAS KONSELING SEBAYA UNTUK MENGURANGI PERILAKU 
SEKSUAL PRA NIKAH REMAJA 

FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

 
 
IDENTITAS  
Nama    : 
Usia     : 
Jenis Kelamin  : 
Kelas    : 
 
Lingkari jawaban dari pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan kondisi Anda. 
 

1. Apakah Anda pernah berpacaran? 
a. Ya 
b. Tidak 

2. Apakah saat ini Anda Berpacaran? 
a. Ya 
b. Tidak 

3. Sudah berapa lama Anda berpacaran dengan pacar Anda yang sekarang? 
a. < 1 bulan 
b. ≥ 1 bulan, ..................... 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Perkenalkan nama saya Asti Nurdiah, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang saat ini sedang menjalankan tugas akhir. Sebagai mahasiswa 
semester VII (tujuh) saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 
Konseling Sebaya Untuk Mengurangi Perilaku Seksual Pra Nikah Remaja”, oleh karenanya di 
tengah kesibukan yang teman-teman lakukan, perkenankan Saya, memohon bantuan teman-
teman untuk menjawab daftar pernyataan dengan berbagai pilihan jawaban yang dianggap 
sesuai dengan kondisi teman-teman. Adapun petunjuk pengisian adalah sebagai berikut : 

- Bacalah  setiap pernyataan dengan teliti dan jawablah semua pernyataan tanpa ada 
yang terlewatkan dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi yang teman-teman alami. 

- Pernyataan tersebut bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban yang 
dinyatakan sebagai jawaban benar atau salah. 

- Pilihlah 1 (satu) dari 6 (enam) jawaban yang tersedia, dengan memberi tanda silang 
(X) pada jawaban yang teman-teman anggap sesuai dengan kondisi teman-teman. 

- Alternatif jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut : 
1 : tidak pernah   3 : 2-3 kali sebulan   5 : 1-2 kali sehari 

2 : 1 kali sebulan  4 : 2-3 kali seminggu   6 : >2 kali sehari  
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- Contoh cara menjawab : 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 

1 Saya bertemu dengan pacar saya      X 

- Jika ingin mengganti jawaban, berilah tanda X pada jawaban yang sebelumnya dan 
beri tanda X pada jawaban yang Anda inginkan. 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 
1 Saya bertemu dengan pacar saya     X X 
 

 

No Pernyataan 
Kategori Respon 

  
1 2 3 4 5 6 

1 Saya merangkul pundak pacar saya.       
2 Saya mengenggam tangan pacar saya.        
3 Saya mencium pipi pacar saya.       
4 Saya memeluk pacar saya dari depan.       
5 Saya dan pacar saya saling mencium 

bagian sekitar leher. 
      

6 Saya merangkul pinggang pacar saya.       
7 Saya mencium kening pacar saya.       
8 Saya menyentuh alat kelamin pacar 

saya. 
      

9 Saya dan pacar saya saling 
menggesekkan alat kelamin. 

      

10 Saya dan pacar saya saling 
menggandeng tangan ketika bersama. 

      

11 Saya dan pacar saya saling meraba 
bagian sekitar dada. 

      

12 Saya dan pacar saya melakukan 
hubungan seksual di penginapan. 

      

13 Saya  melakukan mastrubasi sambil 
menelpon pacar saya. 

      

14 Saya dan pacar saya saling 
menempelkan alat kelamin. 

      

15 Saya menggandeng pacar saya.       
16 Saya dan pacar saya berhubungan 

seksual di tempat sepi. 
      

17 Saya meraba bagian sensitif dari tubuh 
pacar saya. 

      

18 Saya menggesekan jari saya ke alat 
kelamin pacar saya. 

      

19 Saya mengajak pacar saya untuk 
berhubungan seksual 
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20 Saya dan pacar saya melakukan 
hubungan seksual di rumah saya. 

      

21 Saya melakukan mastrubasi sambil 
melihat foto pacar saya. 

      

22 Saya melakukan mastrubasi sambil 
berkirim sms porno dengan pacar 
saya. 

      

23 Saya melakukan mastrubasi sambil 
membayangkan pacar saya. 

      

 

 terima kasih partisipasinya  
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A. Pengantar 

Peningkatan perilaku seksual pranikah atau seks bebas di kalangan remaja sungguh sangat 
memprihatinkan dilihat dari data-data statistik yang ada. Perilaku seks bebas di kalangan 
anak muda atau remaja yang berusia antara 15-24 tahun yang menyatakan pernah 
melakukan hubungan seksual pranikah masing-masing 1% pada wanita dan 6% pada pria. 
Pengalaman berpacaran remaja di Indonesia cenderung semakin berani dan terbuka ; 1). 
Berpegangan tangan, laki-laki 69% dan perempuan 68,3%; 2). Berciuman, laki-laki 41,2% 
dan perempuan 29,3% dan 3). Meraba merangsang, laki-laki 26,5% dan perempuan 9,1%. 
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Depkes Tahun 2009 di 4 kota besar (Medan, 
Jakarta Pusat, Bandung dan Surabaya), menunjukkan bahwa 35,9% remaja mempunyai 
teman yang sudah pernah melakukan hubungan seks pranikah dan 6,9% responden telah 
melakukan hubungan seks pranikah (BKKBN, 2012).  

Remaja merupakan individu yang mengalami masa transisi yang mana mereka mengalami 
banyak tekanan untuk mencari dan menemukan jati dirinya, sehingga mereka sendiri 
kurang memikirkan dampak-dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Perilaku seksual 
pranikah yang sekarang ini meningkat di kalangan remaja semakin membuat keprihatinan 
terutama pemerintah (BKKBN, 2012). Keprihatinan tersebut dikarenakan banyaknya 
dampak negatif dari perilaku seksual pranikah seperti rawannya remaja terjangkit penyakit 
menular seksual (PMS), HIV/AIDS, kehamilan di luar nikah, aborsi, depresi bahkan 
angka putus sekolah di kalangan remaja (BKKBN, 2006). 

Keprihatinan ini menunjukkan bahwa untuk mengendalikan perilaku seksual pranikah dan 
permasalahan sosial akibat perilaku seksual pranikah, remaja membutuhkan banyak 
dukungan baik dari orang tua maupun dari teman sebayanya (Kahfle & Thakali, 2013; 
Immele, 2000; Papafratzeskakou, 2008). Dukungan dari orang tua akan memberikan efek 
positif bagi perkembangan psikososial remaja (Kahfle & Thakali, 2013). Sementara 
dukungan dari teman sebaya memberikan penghargaan diri yang positif dalam diri remaja 
(Immele, 2000), selain penghargaan positif dukungan teman sebaya juga mampu 
meningkatan prestasi akdemik remaja (Howard, 2004).  

Upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas generasi muda melalui program PIK KRR 
ini sebenarnya tidak hanya membahas mengenai perilaku seksual pranikah yang sekarang 
ini sedang terjadi di negara kita. Isu lainnya yang juga di bahas dan menjadi isu sentral 
yaitu NAPZA/Narkotika dan HIV/AIDS yang bersama dengan seksualitas menjadi 3 isu 
besar yang apabila bisa ditangani maka bisa menyelamatkan generasi muda (BKKBN, 
2006). Dalam hal ini peneliti mengambil isu sentral perilaku seksual pranikah 
(seksualitas) pada remaja untuk lebih memfokuskan masalah dalam penelitian. 

PIK KRR merupakan tempat layanan informasi dan layanan konseling yang dilakukan 
oleh remaja dengan sesamanya untuk membantu remaja lainnya dalam hal informasi dan 
konseling mengenai kesehatan reproduksi. Dikarenakan PIK KRR adalah wadah yang 
dikelola dari, oleh, dan untuk remaja maka lembaga ini juga memerlukan pengawasan 
atau supervisi dari pihak sekolah yaitu guru dan kepala sekolah. Selain pengawasan, para 
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konselor sebaya ini juga harus melakukan pelatihan sebelum masuk ke dalam program 
konseling sebaya PIK KRR, serta adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala. Hal 
tersebut guna melihat efektivitas dari program konseling sebaya yang dilakukan di 
sekolah (Kamore dkk, 2015). 

Penggunaan konseling sebaya sebagai metode perubahan perilaku memiliki kontribusi 
yang sangat penting antara pelajar dalam sebuah institusi pendidikan, dikarenakan 
konselor dalam konseling sebaya bisa memberikan peran dan model belajar perilaku yang 
baik untuk sesamanya. Adapun ketika menggunakan metode konseling sebaya maka 
konselor setidaknya harus memiliki kemampuan konseling sebagai hal mendasar. 
Kemampuan konseling yang baik pada konselor sebaya bisa meningkatkan keberhasilan 
dari proses konseling sebaya yang dilakukan di sekolah (Marangu, dkk, 2012). Selian itu, 
penggunaan konseling sebaya juga efektif dikarenakan remaja lebih banyak 
menghabiskan waktunya dengan teman sebaya daripada dengan keluarga maupun gurunya 
di sekolah (Zulhaini, 2011). 

 
B. Landasan Teori 

a. Definisi 
Konseling sebaya KRR adalah bentuk pendidikan psikologis yang disengaja dan 
terstruktur sebagai upaya pertolongan yang diberikan antar teman sebaya untuk 
meningkatkan fungsi sosial serta penyelesaian masalah. Konseling sebaya 
memungkinkan terbentuknya beberapa keterampilan sosial yang meliputi 
kemampuan kontrol diri, pengambilan keputusan, serta memungkinkan adanya 
pertukaran pengalaman antar sesama teman sebaya, karena konseling sebaya 
memungkinkan untuk mengeksplor perasaan, pikiran, isu-isu sosial dan fokus 
terhadap pengambilan keputusan dan perubahan perilaku, yang dilakukan oleh 
konselor KRR yang sebelumnya telah melakukan pelatihan dengan BKKBN atau 
telah mempelajari modul konseling KRR dari BKKBN (Rogacion, 1996; Car 
(dalam Suwarjo, 2013); BKKBN, 2006; Odirile, 2012). 
Konseling sebaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik 
behavioral counselling dimana dalam prosesnya konselor membantu konseli untuk 
belajar memecahkan permasalahan seperti permasalahan interpersonal, emosional 
serta mengambil keputusan tertentu dengan tujuan untuk melakukan perubahan 
perilaku pada diri konseli. Dalam pendekatan behavioristik ini, lebih 
mengutamakan lingkungan dalam proses pembentukan tingkah laku, pendekatan 
ini lebih fokus untuk menghilangkan tingkah laku yang salah dan tidak sesuai 
(maladaptif), bukan sekedar menghilangkan gejala atau simptom yang 
termanifetasi dalam tingkah laku. Dengan pendekatan ini diharapkan individu 
mampu untuk membentuk tingkah laku baru melalui proses conditioning di 
lingkungannya (Sanyata, 2012). 

b. Langkah Konseling KRR 
Konseling sebaya yang digunakan dalam intervensi ini berdasarkan teknik 
konseling sebaya KRR karena konselor yang akan melakukan kegiatan konseling 
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merupakan konselor dalam PIK-KRR di sekolah, adapun langkah-langkah 
konseling sebaya (BKKBN, 2008), yaitu: 

1. SA : Salam, memberi perhatian dan menciptakan hubungan dan situasi 
nyaman. 

2. T : Tanya, mengajukan pertanyaan untuk mengetahui kebutuhan, 
pengetahuan dan perasan konseli tentang masalah yang dihadapi dan latar 
belakangnya. Indentifikasi efek dari masalah terhadap konseli. 

3. U : Uraikan, uraikan dan tawarkan informasi umum mengenai alternatif 
pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan 

4. TU : Bantu konseli untuk mengambil keputusan yang diinginkan. Beri 
waktu dan dorong konseli untuk berpendapat. 

5. J : Jelaskan secara rinci mengenai alternatif pemecahan masalah yang 
telah dipilih konseli, konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dihadapi. 
Ajukan pertanyaan apakah konseli sudah mengerti apa yang disampaikan 
agar bisa membuat keputusan tanpa tekanan. 

6. U : Rencanakan kunjugan ulang atau rujuk ketempat pelayanan konseling 
bila diperlukan. 
 

c. Syarat Konselor KRR 
Adapun syarat-syarat yang dimasukkan peneliti untuk konselor yang melakukan 
konseling dalam penelitian ini adalah (BKKBN, 2008): 

1. Sudah pernah menjadi pendidik sebaya 
2. Memiliki pengetahuan mengenai seksualitas dan konsekuensi hubungan 

seks pranikah. 
3. Memiliki kemauan yang kuat untuk membantu teman yang memiliki 

masalah mengenai seksualitas. 
4. Anggota dalam PIK sekolah. 
5. Telah mengikuti pelatihan konseling sebaya atau telah mempelajari modul 

konseling sebaya KRR. 

d. Sikap Konselor KRR 
Sikap konselor KRR dalam melakukan konseling sebaya adalah (BKKBN, 2008), 
yaitu; 

1. S : Smile, duduk menghadap ke konseli, berikan anggukan atau 
senyuman 

2. O : Open and Non Judgemental Facial Expression, ekspresi muka 
menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai. 

3. L : Lean towards Cliens, tubuh condong ke konseli 
4. E : Eye Contact, kontak sesuai cara yang diterima budaya setempat 
5. R : Relaxes and Friendly manner, santai dan sikap bersahabat. 
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e. Tahapan Konseling (Behavioral Counseling) 
Adapun tahapan konseling dibagi menjadi 6 tahap (Tohirin, 2011): 
1. Tahap eksplorasi masalah 

Pada tahap ini konselor sebaya menciptakan hubungan yang baik dengan 
konseli, membangun kepercayaan, menggali pengalaman-pengalaman 
konseli terkait dengan berpacaran, menggali perhatian konseli lebih dalam 
mengenai kegiatan berpacaran, merespon isi dan perasaan terkait apa yang 
diceritakan konseli. 

2. Tahap perumusan masalah 
Konselor sebaya dan konseli pada tahap ini merumuskan masalah dan 
menyepakati masalah tersebut adalah masalah yang dihadapi konseli dan 
konseli ingin menyelesaikannya. 

3. Tahap indetifikasi alternatif 
Pada tahap ini konselor dan konseli bersama-sama menemukan alternatif-
alternatif yang bisa digunakan untuk mengurangi perilaku seksual pranikah 
yang dihadapi konseli, selain alternatif pada tahap ini konseli bersama-
sama dengan konselor sebaya juga berusaha menemukan konsekuensi-
konsekuensi yang akan diterima ketika menjalankan alternatif. 

4. Tahap perencanaan 
Pada tahap ini klie sudah menemukan salah satu alternatif yang dipilih 
sendiri oleh konseli, kemudian selanjutnya konseli bersama-sama dengan 
konselor menyusun rencana apa yang dilakukan, bagaimana caranya, serta 
kapan mulai dilakukan rencana tersebut. 

5. Tahap tindakan atau komitmen 
Pada tahap ini konseli melakukan tindakan atau operasi dari apa yang 
didapatnya dari konseling, pada tahap ini konselor perlu untuk mendorong 
konseli supaya berkomitmen dengan tindakannya karena konseling tanpa 
tindakan tidak akan berhasil dilakukan. 

6. Tahap penilaian atau umpan balik 
Pada tahap ini konselor menanyakan evaluasi dari tidakan yang ditugaskan 
kepada konseli. Selain itu pada tahap ini juga dilakukan post-test oleh 
peneliti untuk melihat keberhasilan dari proses konseling sebaya. 
 

C. Tujuan Intervensi 

Tujuan intervensi dengan menggunakan konseling sebaya adalah untuk mengurangi 
perilaku seksual pra nikah pada remaja khususnya siswa SMA. 
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D. Subjek & Sasaran Intervensi 

Sasaran intervensi dalam eksperimen ini adalah siswa kelas XI SMA, dengan kriteria 
sebagai berikut; 

1. Individu remaja laki-laki maupun perempuan; 
2. Siswa kelas XI SMA, berusia 14 – 17 tahun; 
3. Sedang menjalin relasi romantis dengan lawan jenis (berpacaran) minimal 1 

bulan; 
4. Telah berpacaran minimal 1 kali. 
5. Merupakan individu yang disarankan oleh bagian Bimbingan dan Konseling 

sekolah yang menurut mereka memiliki kecendrungan melakukan perilaku 
seksual pranikah 

6.  
E. Durasi Intervensi 

Adapun durasi dari setiap sesi konseling sebaya yang akan dilakukan adalah berkisar 
15 sampai 40 menit. 

F. Alur Kegiatan 
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a. Alur Pelaksanaan Kegiatan

 

Menentukan 
teknik intervensi 
terkait fenomena 

seks pranikah

Menyusun modul 
intervensi

Melakukan 
bimbingan

Melakukan tryout 
modul

Finishing modul 
intervensiMelakukan Pretest

Membagi 
kelompok kontrol 
dan eksperimen

Melakukan 
technical meeting 
dengan konselor

Memberikan 
konseling sebaya

Melakukan follow 
up dan posttets

Menyusun laporan 
akhir
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b. Tabel Rancangan Kegiatan 

No Hari/Tanggal Durasi Kegiatan Keterangan Tempat 
1 Rabu, 27 Januari 2016 45 menit Perkenalan  Memberikan perkenalan 

dengan subjek penelitian dan 
penandatanganan informed 
consent. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit 

2 Kamis, 28 Januari 2016 70 menit Technical meeting dengan 
konselor sebaya 

Memberikan pengarahan 
terkait modul intervensi 
konseling sebaya. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit 

3 Jum’at, 29 Januari 2016 50 menit Pretest Membagi kelompok kontrol 
dan eksperimen, memberikan 
pretest. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit. 

4 Sabtu, 30 Januari 2016 50 menit Pertemuan kelompok 
eksperimen dengan 
konselor. 

Pemasangan konselor dan 
konseli dengan teknik random 
assigment (undian), dan 
penentuan jadwal dimulainya 
konseling sebaya. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit 

5 Senin, 1 Februari 2016 15-30 menit Konseling sebaya, konseli 1 Intervensi tahap eksplorasi 
masalah pada konseli 1. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit 

6 Selasa, 2 Februari 2016 15-30 Menit Konseling sebaya, konseli 2 Intervensi tahap eksplorasi 
masalah pada konseli 2. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit 

7 Sabtu, 6 Februari 2016 15- 30 menit Konseling sebaya, konseli 1 Intervensi tahap perumasan 
masalah dan identifikasi 
alternatif pada konseli 1. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit. 

8 Senin, 8 Februari 2016 15-30 menit Konseling sebaya, konseli 2 Intervensi tahap perumasan 
masalah dan identifikasi 
alternatif pada konseli 2. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit. 
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9 Kamis, 11 Februari 2016 15- 30 menit Konseling sebaya, konseli 1 Intervensi tahap perencanaan 
dan tindakan pada konseli 1. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit. 

10 Sabtu, 13 Februari 2016 15-30 menit Konseling sebaya, konseli 2 Intervensi tahap perencanaan 
dan tindakan pada konseli 2. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit. 

11 Selasa, 16 Februari 2016 20 menit Feedback untuk konseli 1. Menanyakan kemajuan 
perubahan perilaku dan 
memberikan motivasi kembali 
kepada konseli 1. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit 

12 Kamis, 18 Februari 2016 20 menit Feedback untuk konseli 2. Menanyakan kemajuan 
perubahan perilaku dan 
memberikan motivasi kembali 
kepada konseli 2. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit 

13 Senin, 22 Februari 2016 20 menit Evaluasi dan terminasi 
konseli 1 

Melakukan evaluasi terkait 
proses konseling sebaya dan 
terminasi 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit 

14 Selasa, 23 Februari 2016 20 menit Evaluasi dan terminasi 
konseli 2 

Melakukan evaluasi terkait 
proses konseling sebaya dan 
terminasi 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit 

15 Senin, 29 Februari 2016 45 menit Posttets Memberikan postets dan 
melakukan evaluasi 
keberhasilan perubahan 
perilaku. 

SMA N 1 Kelapa 
Kampit 

16 Rabu, 30 Maret 2016 - Follow up Menanyakan perkembangan 
perubahan perilaku kepada 
masing masing konseli 

Meyesuaikan (By 
phone) 
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G. Uraian Kegiatan 
1. Pertemuan 1, Rabu 27 Januari 2016 

Perkenalan 
a. Durasi : 

Durasi waktu yang dibutuhkan adalah 50 menit, dengan jabaran 5 menit untuk 
pembukaan, 5 menit kata sambutan kepala sekolah, 5 menit kata sambutan 
pembina PIK sekolah, 20 menit untuk tanya jawab dan penjelasan terkait 
dengan penelitian yang akan dilakukan, 10 menit untuk penyerahan dan tanda 
tangan informed consent, serta 5  menit untuk tanya jawab. 

b. Tujuan : 
Tujuan dari perkenalan adalah untuk mengenalkan diri peneliti dan topik 
penelitian kepada subjek dan sekolah. 

c. Peserta : 
Adapun peserta adalah 27 orang yang terdiri dari 5 orang konselor KRR, 20 
orang subjek penelitian, pembina PIK KRR sekolah, dan kepala sekolah. 

d. Peralatan yang dibutuhkan 
- Lembar informed consent 
- Alat tulis 
- Absensi peserta 

e. Prosedur kegiatan 
- Peneliti menata ruangan untuk pertemuan. 
- Peneliti mengundang Kepala Sekolah SMA N 1 Kelapa Kampit. 
- Peneliti mengundang pembina PIK KRR SMA N 1 Kelapa Kampit 
- Peneliti membuka pertemuan. 
- Peneliti mempersilahkan Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan 

motivasi kepada subjek penelitian. 
- Peneliti mempersilahkan Pembina PIK KRR untuk memberikan kata 

sambutan dan motivasi kepada subjek penelitian. 
- Peneliti memberikan pengarahan terkait dengan penelitian yang nanti akan 

dilakukan 
- Peneliti mempersilahkan audiens bertanya jika ada ketidakjelasan 
- Peneliti menyerahkan informed consent  dan mempersilakan subjek untuk 

membaca dan menanyakan jika ada ketidakjelasan kontrak penelitian. 
- Peneliti mempersilahkan subjek untuk menandatangani informed consent 

jika subjek setuju untuk ikut andil dalam penelitian. 
- Peneliti mempersilahkan peserta untuk bertanya jika masih ada 

ketidakjelasan.  
- Peneliti menutup pertemuan dan menjadwalkan pertemuan selanjutnya. 
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2. Pertemuan 2, Kamis 28 Januari 2016 
Techinal Meeting  
a. Durasi : 

Durasi total pertemuan adalah 70 menit, dengan uraian; 5 menit peneliti 
membukan pertemuan, 15 menit peneliti melakukan pengarahan terkait dengan 
modul intervensi konseling sebaya, 20 menit peneliti memutarkan 2 video 
simulasi konseling sebaya, 15 menit pengarahan oleh pembina PIK sekolah 
terkait teknik konseling KRR, 10 menit sesi tanya jawab, dan 5 menit peneliti 
menutup pertemuan. 

b. Tujuan : 
Technical meeting, pengarahan modul intervensi konseling sebaya, pemutaran 
video simulasi konseling sebaya.  

c. Peserta : 
Adapun peserta berjumlah 6 orang, dengan uraian 5 orang konselor sebaya dan 
1 orang pembina PIK KRR sekolah.  

d. Peralatan yang dibutuhkan : 
- LCD 
- Fotocopy modul 
- Alat tulis 
- Absensi peserta 

e. Prosedur kegiatan : 
- Peneliti membuka pertemuan. 
- Peneliti membagikan fotocopy modul intervensi konseling sebaya kepada 

masing-masing konselor sebaya dan pembina PIK KRR sekolah. 
- Peneliti mempersilahkan para peserta membaca modul sambil memberikan 

pengarahan mengenai modul intervensi konseling sebaya. 
- Peneliti memutarkan 2 video simulasi konseling sebaya. 
- Peneliti memberikan penjelasan setelah pemutaran video selesai. 
- Peneliti mempersilahkan pembina PIK sekolah memberikan materi terkait 

dengan teknik konseling KRR. 
- Peneliti membuka sesi tanya jawab untuk menanykan terkait dengan teknik 

serta langkah-langkah konseling sebaya KRR yang akan mereka lakukan. 
- Peneliti menutup pertemuan dan menjadwalkan pertemuan selanjutnya. 

 
3. Pertemuan 3, Jum’at 29 Januari 2016 

Pretest 
a. Durasi : 

Durasi wakrtu yang dibutuhkan adalah 50 menit, dengan jabaran 10 menit 
untuk pembukaan, 15 menit untuk pengisian pretst, dan 15 menit untuk 
pembagian kelompok kontrol dan eksperimen, 5 menit untuk tanya jawab. 

b. Tujuan : 
Pemberian pretest dan pembagian kelompok kontrol serta kelompok 
eksperimen. 
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c. Peserta : 
Adapun jumlah peserta adalah 20 orang siswa SMA, dan 1 orang pembina PIK 
sekolah. 

d. Peralatan yang dibutuhkan : 
- Alat tulis 
- Skala pretest 
- Kupon undian  
- Absensi peserta 

e. Prosedur kegiatan 
- Peneliti menata ruangan untuk pertemuan. 
- Peneliti mengundang pembina PIK KRR sekolah. 
- Peneliti membuka pertemuan. 
- Peneliti membagikan pretest pada peserta yang bersedia ikut andil dalam 

penelitian. 
- Setelah pretest selesai dilakukan, peneliti membagi subjek ke dalam dua 

kelompok secara random (acak) dengan membuat undian. 
- Peneliti memberikan penjelasan bahwa kelompok kontrol nantinya tidak 

akan diberikan intervensi berupa konseling sebaya, tetapi akan diberikan 
tugas untuk menulis artikel. Sedangkan kelompok eksperimen akan 
diberikan perlakuan dengan konseling sebaya. 

- Peneliti mempersilahkan peserta untuk bertanya jika ada ketidakjelasan 
dalam penyampaian. 

- Peneliti menutup pertemuan dan menjadwalkan pertemuan selanjutnya. 
 

4. Pertemuan 4, Sabtu 30 Januari 2016 
Pemasangan konseli dan konselor 
a. Durasi : 

Durasi wakrtu yang dibutuhkan adalah 50 menit, dengan jabaran 5 menit untuk 
pembukaan, 15 menit untuk pengundian pasangan konseli dan konselor, dan 20 
menit untuk penjelasan dimulainya waktu intervensi, 10 menit untuk tanya 
jawab. 

b. Tujuan :  
Penentuan pasangan konseli dan konselor selama proses konseling sebaya. 

c. Peserta : 
Adapun jumlah peserta adalah 15 siswa SMA, dengan uraian 10 orang siswa 
sebagai subjek penelitian kelompok eksperimen, dan 5 orang siswa sebagai 
konselor sebaya, didampingi oleh pembina PIK KRR. 

d. Peralatan yang dibutuhkan : 
- Alat tulis 
- Skala pretest 
- Kupon undian  
- Absensi peserta 
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e. Prosedur kegiatan 
- Peneliti menata ruangan untuk pertemuan. 
- Peneliti mengundang pembina PIK KRR sekolah. 
- Peneliti membuka pertemuan. 
- Peneliti mempersiapkan kupon undian yang akan diambil oleh kelompok 

eksperimen untuk menentukan pasangan konselornya, masing-masing 
konselor mendapatkan 2 konseli. 

- Setelah setiap konselor mendapatkan 2 orang konseli, peneliti menjelaskan 
jadwal dimulainya kegiatan intervensi. 

- Peneliti mempersilahkan audiens untuk bertanya jika ada yang tidak jelas. 
- Peneliti menutup pertemuan dan menjadwalkan pertemuan selanjutnya 

setelah selesai intervensi. 
 

f. Pertemuan 5, 1 Februari 2016 untuk konseli 1 dan pertemuan 6, 2 Februari 
2016 untuk konseli 2. 

Tahap eksplorasi masalah 
a. Durasi : 

Adapun durasi pertemuan adalah 15 – 30 menit, tergantung dengan 
kesepakatan masing-masing konselor dengan konselinya. 

b. Tujuan : 
Adapun tujuan adalah melakukan intervensi konseling sebaya yaitu tahap 
eksplorasi masalah. 

c. Peserta : 
Peserta adalah konselor dan konseli masing-masing. 

d. Peralatan yang dibutuhkan : 
- Lembar untuk konselor 
- Alat tulis 
- Alat perekam 

e. Prosedur kegiatan : 
- Masing-masing konselor dan konseli sebelumnya menentukan janji 

pertemuan pada jam dan tempat sesuai dengan kesepakatan. 
- Konselor membuka pertemuan. 
- Konselor mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. 
- Konselor memberikan topik netral sebelum konseling dimulai. 
- Konselor menyebutkan kontrak kerahasiaan. 
- Konselor menanyakan kesediaan dan motivasi konseli untuk tetap 

mengikuti konseling sebaya sampai akhir. 
- Konselor menanyakan masalah perilaku seksual pranikah yang dialami 

oleh konseli. 
- Konselor melakukan eksplorasi masalah lebih jauh terhadap masalah 

perilaku seksual pranikah yang dialami konseli. 
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- Konselor memberikan kesimpulan di akhir pembicaraan dan menayakan 
kepada konseli mengenai kesimpulan tersebut apakah sudah sesuai dengan 
yang dirasakan konseli. 

- Konselor menanyakan kepada konseli apakah ada yang ingin ditambahkan 
atau ada pertanyaan. 

- Konselor mengatur janji untuk pertemuan berikutnya dengan konseli. 
- Konselor dan konseli bersama-sama menyepakati janji pertemuan 

berikutnya. 
- Konselor memberikan motivasi. 
- Konselor menutup pertemuan dengan konseli. 

 
 

g. Pertemuan 7, 6 Februari 2016 untuk konseli 1 dan pertemuan 8, 8 Februari 
untuk konseli 2. 
Tahap perumusan masalah dan identifikasi alternatif 
a. Durasi : 

Adapun durasi pertemuan adalah 15 – 30 menit, tergantung dengan 
kesepakatan masing-masing konselor dengan konselinya. 

b. Tujuan : 
Adapun tujuan adalah melakukan intervensi konseling sebaya yaitu tahap 
perumusan masalah dan identifikasi alternatif. 

c. Peserta : 
Peserta adalah konselor dan konseli masing-masing 

d. Peralatan yang dibutuhkan : 
- Lembar untuk konselor 
- Alat tulis 
- Alat perekam 

e. Prosedur kegiatan : 
- Konselor memberi salam dan membuka pertemuan. 
- Konselor memberikan topik netral. 
- Konselor mengingatkan kembali kerahasiaan dan menyakan kesedian 

konseli untuk tetap ikut berpartisiapasi hingga akhir. 
- Konselor menyimpulkan hasil konseling pada pertemuan sebelumnya. 
- Konselor bersama dengan konseli merumuskan masalah-masalah yang 

dialami konseli, apa saja yang membuat konseli melakukan perilaku seks 
pra nikah dirumuskan bersama-sama. 

- Konselor dan konseli bersama-sama menentukan seberapa besar prosentase 
masing-masing penyebab tersebut. Misalnya; penyebab konseli melakukan 
perilaku seks pranikah ada 3 yaitu; 

1. Diajak oleh pacar 
2. Dipengaruhi oleh teman 
3. Pernah menonton video porno 
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Lalu konselor menanyakan kepada konseli berapa prosentase untuk masing-
masing penyebab tersebut,  

1. Diajak oleh pacar 60 % 
2. Dipengaruhi tema 20 % 
3. Pernah menontn video porno 20 % 

Kemudian konselor bersama-sama dengan konseli hanya mengambil 1 
penyebab yang paling besar prosentasenya sehingga menyebabkan konseli 
melakukan perilaku seks pranikah 

- Konselor dan konseli mengambil 1 penyebab masalah dengan prosentase 
terbesar dalam perilaku seks pranikah konseli dan bersama-sama membuat 
alternatif yang bisa mengalihkan hal tersebut. Misalnya; 
Masalah : Diajak oleh pacar 60% 
Alternatif penyelesaian : 

1. Menolak ajakan pacar untuk melakukan perilaku seks pranikah 
2. Menasehati pacar berbahayanya melakukan seks pranikah 
3. Dan lain sebagainya. 

- Kemudian, konselor bersama-sama dengan konseli melihat konsekuensi negatif 
dan positif dari masing-masing alternatif penyelesaian masalah tersebut. 
Misalnya; 

1. Menolak ajakan paca untuk melakukan perilaku seks pranikah 
Konsekuensi positif : 

a. Terhindar dari ajakan untuk berperilaku seks pranikah 
b. Pacar menjadi segan karena konseli berani untuk menolak 

Konsekuensi negatif: 

a. Pacar menjadi marah 
2. Menasehati pacar berbahayanya melakukan seks pranikah 

Konsekuensi positif : 
a. Pacar menjadi mengerti bahaya seks pranikah  

Konsekuensi negatif : 

a. Pacar menjadi marah. 
b. Pacar memutuskan hubungan karena merasa diatur-atur 

- Setelah itu konselor dan konseli memilih alternatif penyelesaian mana yang 
memiliki konsekuensi positif paling banyak dan konsekuensi negatif paling 
sedikit. 

- Konselor mengambil kesimpulan dari hasil pertemuan dan menyanyakan 
kepada konseli apakah sudah sesuai dengan perasaan dan pemikiran konseli. 

- Konselor mengatur jadwal pertemuan selanjutnya dengan konseli. 
- Konselor menyepakati adwal pertemuan selanjutnya dengan konseli. 
- Konselor memberikan motivasi dan menutup pertemuan 
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h. Pertemuan 9, 11 Februari 2016 untuk konseli 1 dan pertemuan 10, 13 

Februari 2016 untuk konseli 2 
Tahap perencanaan dan tindakan 

a. Waktu : 
Adapun durasi pertemuan adalah 15 – 30 menit, tergantung dengan 
kesepakatan masing-masing konselor dengan konselinya. 

b. Tujuan : 
Adapun tujuan adalah melakukan intervensi konseling sebaya yaitu tahap 
perencanaan dan tahap tindakan.  

c. Peserta : 
Peserta adalah konselor dan konseli masing-masing 

d. Peralatan yang dibutuhkan : 
- Lembar untuk konselor 
- Alat tulis 
- Alat perekam 

e. Prosedur kegiatan : 
- Konselor memberi salam dan membuka pertemuan. 
- Konselor memberikan topik netral. 
- Konselor mengingatkan kembali kerahasiaan dan menyakan kesedian 

konseli untuk tetap ikut berpartisiapasi hingga akhir. 
- Konselor menyimpulkan hasil konseling pada pertemuan sebelumnya. 
- Konselor bersama-sama dengan konseli menentukan perencanaan terhadap 

alternatif yang telah konseli tentukan bersama dengan konselor. 
- Konselor menanyakan kepada konseli mengenai kapan tindakan tersebut 

akan mulai dilaksanakan. 
- Konselor menayakan kepada konseli mengenai bagaimana konseli akan 

melaksanakan alternatif tersebut. 
- Konselor memberikan saran kepada konseli jika konselor merasa ada yang 

kurang sesuai dengan beberapa cara yang akan dilakukan oleh konseli 
dalam hal aplikasi alternatif yang telah direncanakan tersebut. 

- Konselor mempersilahkan konseli untuk menanyakan jika ada 
ketidakjelasan. 

- Konselor memberikan motivasi kepada konseli. 
- Konseli mengatur jadwal untuk bertemu untuk melakukan peninjauan 

sejauh mana alternatif tersebut bisa berhasil diterapkan oleh konseli. 
- Konselor menutup pertemuan. 
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i. Pertemuan 11, 16 Februari 2016 untuk konseli 1 dan pertemuan 12, 18 
Februari 2016 untuk konseli 2. 

Feedback 
a. Waktu : 

Adapun durasi pertemuan adalah 15 – 45 menit, tergantung dengan 
kesepakatan masing-masing konselor dengan konselinya. 

b. Tujuan : 
Pemberian feedback dan motivasi ulang kepada konseli. 

c. Peserta : 
Adapun pesertanya adaah konselor dan konseli masing-masing. 

d. Peralatan yang dibutuhkan : 
- Lembar untuk konselor 
- Alat tulis 

e. Prosedur kegiatan : 
- Konselor memberi salam dan membuka pertemuan. 
- Konselor memberikan topik netral. 
- Konselor menanyakan kepada konseli mengenai kemajuan dari alternatif 

penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh konselor. 
- Konselor mempersilahkan konseli untuk mengevaluasi sendiri mengenai 

apa yang telah dilakukan oleh konseli. 
- Konselor memberikan saran, jika konseli meminta saran dan masukan dari 

konselor. 
- Konselor mengakhiri jadwal pertemuan dan menutup pertemuan serta 

memberikan motivasi supaya konseli tetap mempertahankan perubahan 
perilakunya untuk jangka waktu menetap. 
 

j. Pertemuan 13, 22 Februari 2016 
Evaluasi dan terminasi konseli 1 

a. Waktu : 
Adapun waktu pertemuan adalah 20 menit untuk masing-masing konselor dan 
konseli. 

b. Tujuan : 
Memberikan evaluasi hasil konseling sebaya dan konselor melakukan proses 
terminasi untuk kegiatan konseling individu 

c. Peserta : 
Peserta adalah masing-masing konselor dan konseli 

d. Peralatan yang dibutuhkan : 
- Alat perekam 
- Lembar konselor 
- Alat tulis 

e. Prosedur kegiatan : 
- Konselor memberi salam dan membuka pertemuan 
- Konselor memberikan topik netral 
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- Konselor menanyakan hasil dari alternatif yang digunakan dalam 
mengurangi perilaku seksual pranikah pada konseli. 

- Konselor menanyakan kepada konseli apa yang dirasakan dan hasilnya 
menurut pandangan konseli 

- Konselor bersama-sama dengan konseli memberikan evaluasi terkait 
proses konseling yang dilaksanakan. 

- Konselor memberikan motivasi kepada konseli supaya tetap 
mempertahankan perubahan perilakunya. 

- Konselor melakukan penutupan keseluruhan proses konseling inividu yang 
dilakukan. 

- Konselor menawarkan kepada konseli untuk tidak segan datang kepada 
konselor jika ada masalah lainnya walaupun bukan masalah perilaku 
seksual pranikah. 

- Konselor menutup pertemuan. 
 

k. Pertemuan 14, 23 Februari 2016 
Evaluasi dan terminasi konseli 2 

a. Waktu : 
Adapun waktu pertemuan adalah 20 menit untuk masing-masing konselor dan 
konseli. 

b. Tujuan : 
Memberikan evaluasi hasil konseling sebaya dan konselor melakukan proses 
terminasi untuk kegiatan konseling individu 

c. Peserta : 
Peserta adalah masing-masing konselor dan konseli 

d. Peralatan yang dibutuhkan : 
- Alat perekam 
- Lembar konselor 
- Alat tulis 

e. Prosedur kegiatan : 
- Konselor memberi salam dan membuka pertemuan 
- Konselor memberikan topik netral 
- Konselor menanyakan hasil dari alternatif yang digunakan dalam 

mengurangi perilaku seksual pranikah pada konseli. 
- Konselor menanyakan kepada konseli apa yang dirasakan dan hasilnya 

menurut pandangan konseli 
- Konselor bersama-sama dengan konseli memberikan evaluasi terkait 

proses konseling yang dilaksanakan. 
- Konselor memberikan motivasi kepada konseli supaya tetap 

mempertahankan perubahan perilakunya. 
- Konselor melakukan penutupan keseluruhan proses konseling inividu 

yang dilakukan. 
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- Konselor menawarkan kepada konseli untuk tidak segan datang kepada 
konselor jika ada masalah lainnya walaupun bukan masalah perilaku 
seksual pranikah. 

- Konselor menutup pertemuan. 
 

f. Pertemuan 15, 29 Februari 2016 
Postetst dan penutupan kegiatan intervensi 
a. Waktu : 

Adapun durasi waktu total adalah 45 menit, dengan uraian yaitu 10 menit 
untuk pembukaan, 10 menit untuk pemberian posttets, 10 menit untuk 
pemberian motivasi kepada para peserta dan 15 menit untuk evaluasi proses 
intervensi yang dilakukan. 

b. Tujuan : 
pemberian postets, ucapan terima kasih, evaluasi keseluruhan proses 
intervensi yang dilakukan, dan melakukan terminasi proses konseling secara 
serentak. 

c. Peserta : 
Adapun total peserta adalah 20 siswa SMA yang jadi peserta. 

d. Peralatan yang dibutuhkan : 
- Alat tulis 
- Skala posttest 

e. Prosedur kegiatan : 
- Peneliti menata ruangan untuk pertemuan. 
- Peneliti mengundang pembina PIK KRR sekolah. 
- Peneliti membuka pertemuan. 
- Peneliti mempersilahkan pembina PIK KRR untuk memberikan 

sambutan kepada subjek penelitian. 
- Peneliti memberikan posttest kepada peserta. 
- Peneliti mempersilahkan kepada peserta untuk melakukan evaluasi 

proses intervensi yang dilakukan. 
- Peneliti memberikan motivasi kepada peserta untuk tetap 

mempertahankan perubahan perilakunya. 
- Peneliti melakukan proses terminasi intervensi secara keseluruhan 

dengan serentak. 
- Peneliti menutup pertemuan dan mengucapkan terima kasih. 
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g. Pertemuan 16, 30 Maret 2015 

Follow up, dilakukan untuk memantu perubahan yang terjadi setelah intervensi 
berhenti diberikan kepada konseli. 

a. Waktu  
Waktu, menyesuaikan. 

b. Tujuan 
Memantau perubahan pasca intervensi untuk melihat perubahan perilaku 
apakah tetap dipertahankan setelah intervensi benar-benar diberhentikan. 

c. Peserta 
10 orang subjek penelitian pada kelompok eksperimen.  

d. Prosedur Kegiatan 
- Peneliti menguhubungi satu persatu subjek penelitian pada kelompok 

ekperimen. 
- Peneliti menanyakan perubahan perilaku apakah masih tetap 

dipertahankan oleh subjek penelitian. 
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H. Lampiran 

LEMBAR UNTUK KONSELOR 

Nama Konselor : 

Nama Konseli(inisial): 

 

a. KONDISI MASALAH YANG DIHADAPI : 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

        ...................,................... 2016 

 

 

 

 

b. DAFTAR KEMUNGKINAN PILIHAN KEPUTUSAN 

(1). .......................................................................................................................................... 

(2). .......................................................................................................................................... 

(3). .......................................................................................................................................... 

(4). .......................................................................................................................................... 

(5). .......................................................................................................................................... 
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c. KONSEKUENSI UNTUK TIAP PILIHAN 

Konsekuensi (1) 

  Positif      Negatif 

  ...............................................   ............................................... 

  ...............................................   ............................................... 

  ...............................................   ............................................... 

Konsekuensi (2) 

  Positif      Negatif 

  ...............................................   ............................................... 

  ...............................................   ............................................... 

  ...............................................   ............................................... 

Konsekuensi (3) 

  Positif      Negatif 

  ...............................................   ............................................... 

  ...............................................   ............................................... 

  ...............................................   ............................................... 

Konsekuensi (4) 

  Positif      Negatif 

  ...............................................   ............................................... 

  ...............................................   ............................................... 

  ...............................................   ............................................... 

Konsekuensi (5) 

  Positif      Negatif 

  ...............................................   ............................................... 

  ...............................................   ............................................... 

  ...............................................   ............................................... 

 

 

        ..................., .............2016 
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d. KEPUTUSAN 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

e. PERENCANAAN 

Dimulai tangal : .................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

Diakhiri tanggal : ................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

 

         ............, ....................2016 

 

 

 

 

 

 

f. FOLLOW UP I (*coret salah satu) 
(a) Lancar 

 
(b) Tidak Lancar, kendala............................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

       ............,........................2016 
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g. FEEDBACK I (*coret salah satu)
(c) Lancar

(d) Tidak Lancar, kendala............................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

............, ...........................2016 

h. FEEDBACK II (*coret salah satu)
(e) Lancar

(f) Tidak Lancar, kendala............................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.................,..............................2016 
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PENATAAN RUANGAN UNTUK PERTEMUAN 1, 3 & 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Subjek 

Subjek 

Subjek 

Peneliti Pembina 

PIK KRR 

Papan Tulis 
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PENATAN RUANGAN UNTUK PERTEMUAN  2, 4, 7, 10, dan 13 

Papan Tulis 

Peneliti 

Pembina 

PIK KRR 
Proyektor 

Konselor Sebaya
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FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

Alamat : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144 

INFORMED CONSENT 

Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 
angkatan 2012 yang bernama Asti Nurdiah. Saat ini saya sedang dalam proses 
menyelasikan tugas akhir (skripsi) dengan judul Efektivitas Konseling Sebaya dalam 
Mengurangi Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja. 

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah jenis penelitian eksperimen dimana peneliti 
akan memberikan konseling sebaya sebagai intervensi untuk mengurangi perilaku 
seksual pranikah pada remaja, spesifiknya adalah remaja SMA N 1 Kelapa Kampit 
kelas XI.  

Pada penelitian ini proses konseling sebaya akan dilakukan oleh konselor sebaya KRR 
yang telah mendapatkan pelatihan atau workshop oleh BKKBN atau, konselor sebaya 
yang telah mempelajari modul pelatihan konselor sebaya KRR. Konselor sebaya yang 
akan melakukan konseling sebaya adalah pra-profesional, tetapi mereka tetap 
memiliki kemampuan dasar untuk melakukan kegiatan konseling sebaya.  

Kegiatan konseling yang nantinya dilakukan akan dijaga kerahasiannya baik oleh 
peneliti maupun oleh konselor, jadi Anda sebagai Konseli tidak perlu ragu ataupun 
takut ketika melakukan proses konseling. Adapun nanti data-data yang didapatkan 
untuk keperluan tugas ilmiah, bukan untuk disebarluaskan atau pemenuhan kebutuhan 
pribadi peneliti.  

Pada saat proses konseling berlangsung, peneliti akan bertindak sebagai pengamat 
(observer) dimana peneliti akan melihat berlangsungnya proses konseling dengan 
jarak yang aman dan nyaman bagi Anda untuk melakukan kegiatan konseling.  

Adapun nantinya pada saat proses konseling berlangsung, Anda sebagai Konseli 
diminta untuk menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan tema penelitian 
“perilaku seks pranikah” yang menyangkut diri Anda. Ketika Anda merasa tidak 
nyaman dengan hal tersebut, Anda bisa mempertimbangkan kembali kesediaan Anda 
untuk menjadi subjek dalam penelitian ini.  

Walaupun demikian, dengan penelitian ini sebenarnya bisa membantu Anda untuk 
mengurangi intensitas perilaku seksual pra nikah yang Anda lakukan, dan dengan 
kegiatan konseling bisa membantu Anda untuk mengeluarkan perasaan-perasaan 
bersalah Anda, serta menemukan cara penyelesaian terbaik untuk masalah yang Anda 
alami. Selain itu, data-data yang nantinya dihasilkan dalam penelitian ini bisa menjadi 
sumbangsih untuk penyelesaian masalah seks pranikah yang marak di kalangan remaja 
dan bisa mengurangi dampak dari seks pranikah di masyarakat.  

Anda berhak untuk tidak ikut serta dalam penelitian ini, tetapi ketika Anda 
memutuskan untuk ikut, peneliti berjanji untuk tidak membeberkan informasi 
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mengenai riwayat hidup Anda kepada orang lain, dalam hal ini peneliti akan 
menggunakan inisial dalam pelaporan hasil penelitian dan publikasi naskah penelitian, 
jadi Anda tidak perlu takut. 

Anda dberikan kesempatan untuk menolak menjadi partisipan dalam penelitian ini, 
adapun jika Anda bersedia untuk menjadi subjek, kerahasiaan data akan dijamin oleh 
peneliti.  

Anda diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas 
sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu Anda membutuhkan 
keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi saya Asti Nurdiah, Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, di nomor telpon 081316113313.  

 

       .............,...................... 2016 

        Peneliti, 

 

 

              Asti Nurdiah 

       (201210230311237) 
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LEMBAR PERSETUJUAN PASTISIPAN 

   

Dengan ini saya menyatakan persetujuan saya untuk dapat ikut berpartisipasi sebagai 
subjek atau responden dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Konseling Sebaya 
Untuk Mengurangi Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja. Saya menyatakan bahwa 
keikutsertaan saya adalah sukarela atau tanpa paksaan dari pihak manapun. 

Saya juga memperkenankan kepada peneliti untuk menggunakan data-data yang saya 
berikan nantinya dalam konseling sebaya untuk dipergunakan sesuai dengan 
kepentingan dan tujuan penelitian . Saya menyadari dan memahami bawa data yang 
saya berikan dan yang akan digunakan memuat informasi yang jelas mengenai tema 
penelitian yang berkaitan dengan diri saya. Walaupun demikian, berbagai informasi 
seperti nama jelas, alamat lengkap, nomor telpon, dan informasi yang berhubungan 
dengan riwayat hidup saya, hanya saya ijinkan diketahui oleh peneliti dan konselor 
yang akan melakukan kegiatan konseling sebaya terhadap saya. 

Sebagai responden atau partisipan dalam penelitian ini, saya setuju untuk bertemu 
selama waktu yang ditentukan oleh peneliti dan konselor, untuk melakukan kegiatan 
koseling sebaya sesuai dengan waktu dan tempat yang akan kami sepakati nantinya. 
Dalam proses konseling nanti saya juga memperkenankan peneliti untuk mengamati 
kegiatan konseling saya dan konselor dalam jarak yang saya tentukan sendiri. 

Saya juga bersedia untuk memberikan data-data saya kepada peneliti melalui kegiatan 
konseling sebaya ini, dan saya berkomitmen untuk menjadi responden sampai 
penelitian ini berakhir. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk memberikan 
informasi dan data-data yang jelas untuk menunjang keberhasilan penelitian. 

      Kelapa Kampit,     ,.......................2016 

             Responden, 

 

 

 ___________________    __________________ 

           Peneliti 
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LAMPIRAN 3. DATA KASAR PRETEST DAN POSTETST SUBJEK PENELITIAN 
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LAMPIRAN 4. OUTPUT HASIL PENGUJIAN SPSS 

Mann-Whitney TestPretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

 
Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

skorpretest 

eksperimen 9 12,50 112,50 

Kontrol 10 7,75 77,50 

Total 19   

 
Test Statisticsa 

 skorpretest 

Mann-Whitney U 22,500 

Wilcoxon W 77,500 

Z -1,847 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,065 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,065b 

a. Grouping Variable: kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

Calculate d and r using means and standard deviations 
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LAMPIRAN 5. DESKRIPSI HASIL KONSELING 

Subjek (inisial) : RO 

PI : Penggalian masalah  

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan I 
Selasa 9 Februari 
2016 

Subjek menyatakan bahwa subjek sudah memiliki pacar dan saat 
ini sedang berpacaran dengan dua orang perempuan. Subjek 
menyatakan bahwa selama berpacaran subjek harus bisa 
memanfaatkan sumber daya pacarnya dan terbiasa untuk 
melakuakn perilaku seksual pranikah. Perilaku seksual pranikah 
yang sudah dilakukan subjek diantaranya adalah; berpegangan 
tangan, berpelukan, mencium kening, mencium pipi, mencium 
bibir, mencium leher, meraba paha, meraba payudara, meraba 
bokong dan petting serta subjek mengaku bahwa subjek juga 
melakukan mastrubasi sambil membayangkan pacarnya.  

Hasil Subjek merasa nyaman sudah bercerita dengan konselor sebaya. 
dan bersedia melakukan pertemuan lanjutan. 

 

P2 : Penggalian alternatif penyelesaian dan perencanaan alternatif 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan II 
Jum’at 12 Februari 
2016 

Subjek menyatakan bahwa dirinya merasa bersalah sudah 
melakukan perilaku seksual pranikah dan berdosa. Subjek setuju 
untuk mengurangi perilaku tersebut dalam berpacaran dengan 
pacarnya. Subjek menyatakan bahwa alternatif yang bisa dia 
lakukan adalah menggunakan waktu dengan lebih produktif 
seperti bermain futsal dan mengurangi intensitas pertemuan 
dengan pacar dari awalnya seminggu 3 kali menjadi seminggu 2 
kali setiap hari kamis dan minggu.  

Hasil Subjek mengerti mengenai bahaya perilaku seksual pranikah 
karena pada pertemuan kedua subjek diberikan informasi oleh 
konselor tentang dampak perilaku seks pranikah dari segi 
ekonomi, sosial dan kesehatan.  

 

P3 : Feedback 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan III 
Senin, 22 Februari 
2015 

Subjek menyatakan bahwa subjek bisa untuk mengurangi 
intensitas pertemuan dengan pacarnya. Subjek juga menyatakan 
bahwa subjek bisa mengalihkan hasrat seksualnya dengan 
bermain futsal, subjek menyatakan bahwa dengan bermain futsal 
pikiran untuk melakukan perilaku seksual menajdi teralihkan. 

Hasil Subjek berhasil melakukan alternatif penyelesaian masalah dan 
berkomitmen untuk tetap melakukannya. 
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P4 : Feedback dan terminasi 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan IV 
Rabu, 25 Februari 
2015 

Sama dengan pertemuan III, subjek masih tetap berhasil 
melakukan alternatif penyelesaian masalahnya.  

Hasil Subjek merasa lebih baik dan nyaman dengan konselor, perasaan 
bersalah subjek karena telah melakukan dosa menajdi berkurang, 
subjek akan tetap konsisten melakukan alternatif penyelesaian 
masalah tersebut. 

 

Subjek (inisial) :  cal  

PI : Penggalian masalah  

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan I 
Selasa 9 Februari 
2016 

Subjek menyatakan bahwa subjek sudah berpacaran dan sudah 
melakukan perilaku seksual pranikah bersama pacarnya. Subjek 
mengaku melakukan perilaku seksual pranikah dikarenakan 
mantan pacarnya dulu sering menggoda subjek dan subjek merasa 
dia adalah korban dari mantan pacaranya. Sekarang, karena sudah 
terbiasa subjekpun masih melakukan perilaku seksual pranikah 
bersama pacarnya yang sekarang. Perilaku seksual pranikah yang 
sudah subjek lakukan bersama pacarnya adalah berpengangan 
tangan, berpelukan, mencium kening, mencium pipi, mencium 
bibir, mencium leher, meraba paha, meraba payudara, dan subjek 
juga terbiasa melakukan mastrubasi dengan membayangkan 
pacarnya.. 

Hasil subjek merasa nyaman kepada konselor, dan perasaan bersalah 
subjek menjadi berkurang karena konselor memahami subjek. 

 

P2 : Penggalian alternatif penyelesaian dan perencanaan alternatif 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan II 
Jum’at 12 Februari 
2016 

Pada pertemuan kedua subjek menyatakan bahwa hal yang bisa 
subjek lakukan untuk menekan hasrat-hasrat atau keinginan untuk 
melakukan perilaku seksual pranikah bersama pasangannya 
adalah dengan menggunakan waktu lebh produktif yaitu mengisi 
waktu luang dengan bermain basket supaya subjek tidak bertemu 
dengan pacarnya, selain itu subjek juga menyatakan bahwa akan 
berusaha untuk tidak bertemu dengan pacarnya setiap hari. 

Hasil Subjek mengerti mengenai bahaya perilaku seksual pranikah 
karena pada pertemuan kedua subjek diberikan informasi oleh 
konselor tentang dampak perilaku seks pranikah dari segi 
ekonomi, sosial dan kesehatan.  
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P3 : Feedback 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan III 
Senin, 22 Februari 
2015 

Subjek berhasil untuk mengisi waktu luangnya dengan bermain 
basket dan jalan-jalan dengan teman-temannya untuk bisa 
mengurangi intensitas pertemuan dengan pacarnya. 

Hasil Subjek merasa nyaman dan lebih baik, dan merasa bahwa 
perasaan bersalah dengan pacarnya menajdi sedikit berkurang 
karena telah melakukan zinah dengan pacarnya. 

 

P4 : Feedback dan terminasi 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan IV 
Rabu, 25 Februari 
2015 

Subjek tetap melakukan alternatif penyelesaian masalahnya dan 
subjek menyatakan baha tidak ada kendala dalam melakukan hal 
tersebut karena subjek mengatakan kepada pacarnya bahwa 
subjek ingin berubah dan tidak ingin merusak pacarnya lebih jauh 
lagi. 

Hasil Perasaan bersalah subjek mulai berkurang, dan subjek menjadi 
sangat nyaman dan lega, subjek juga mengatakan bahwa akan 
megikuti konseling lagi jika suatu saat subjek mendapatkan 
masalah lagi baik itu masalah dengan pacar atau amsalah apapun. 

 

Subjek (inisial) : mam 
PI : Penggalian masalah  

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan I 
Selasa 9 Februari 
2016 

Subjek menyatakan bahwa subjek belum melakukan perilaku 
seksual yang terlalu ekstrem dengan pacarnya, dan subjek juga 
merasa bahwa subjek belum bertindak terlalu jauh dengan 
pacarnya dalam hal pengalaman seksual. Perilaku seksual yang 
sudah subjek lakukan dengan pacarnya antara lain berpegangan 
tanga, mencium pipi, mencium kening, dan mencium bibir 
pacarnya. 

Hasil Subjek merasa biasa saja karena subjek merasa perilaku 
seksualnya wajar dengan pacarnya. 

 

P2 : Penggalian alternatif penyelesaian dan perencanaan alternatif 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan II 
Jum’at 12 Februari 
2016 

subjek diberitahu oleh konselor bahwa perilaku seksual itu 
memang dilakukan dari hal-hal kecil dan tahap-tahapan yang 
awalnya dianggap wajar dan berakhir dengan hubungan seksual. 
Skhirnya subjek menyadari bahwa hal tersebut salah dan subjek 
akan berusaha untuk mengurangi hal tersebut. yang dilakukan 
subjek untuk menekan perilaku seksualnya adalah dengan 
meningkatkan intensitas sholat lima waktu, mengurangi 
pertemuan dengan pacarnya, dan fokus belajar karena subjek 
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menyadari bahwa nilai akdemiknya rendah. 
Hasil Subjek mengerti mengenai bahaya perilaku seksual pranikah 

karena pada pertemuan kedua subjek diberikan informasi oleh 
konselor tentang dampak perilaku seks pranikah dari segi 
ekonomi, sosial dan kesehatan.  

 

P3 : Feedback 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan III 
Senin, 22 Februari 
2015 

Pada pertemuan ketiga subjek menyatakan bahwa intensitas 
ibadahnya sudah meningkat dari yang awalnya sholat 1 waktu 
menjadi 2-3 waktu. Dan subjek juga menyatakan bahwa subjek 
sudah jarang bertemu dengan pacarnya. Dulunya subjek bertemu 
dengan pacar seminggu 3 kali sedangkan untuk seminggu 
kemaren subjek hanya bertemu 2 kali dengan pacarnya. 

Hasil Subjek merasa lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan, subjek 
juga merasa lebih nyaman setelah bercerita dengan konselor, 
subjek akan konsisten dengan alternatif tersebut. 

 

P4 : Feedback dan terminasi 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan IV 
Rabu, 25 Februari 
2015 

Subjek tetap menjalankan alternatif dan tidak menemui hambatan, 
pacar subjek juga mendukung perubahan subjek.  

Hasil Subjek merasa jauh lebih baik dengan bercerita dengan konselor, 
subjek mandapatkan banyak infromasi tentang bahaya perilaku 
seksual pranikah, dan subjek merasa kegiatan konseling dengan 
teman jauh lebih santai dibandingkan dipanggil ke ruangan guru 
BK. 

 

Subjek (inisial) : Non 

PI : Penggalian masalah  

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan I 
Selasa 9 Februari 
2016 

Subjek menyatakan bahwa subjek sudah melakukan perilaku 
seksual pranikah baik itu dengan pacarnya yang sekarang dan 
dengan mantan-mantanya yang dulu. Subjek menyatakan bahwa 
dirinya merasa bersalah setelah melakukan perilaku tersebut tetapi 
rasa bersalah itu selalu saja di redam dan dianggap subjek tidak 
apa-apa karena belum terjadi hal yang fatal dan perilaku 
seksualnya masih belum terlalu fatal. Perilaku seksual pranikah 
yang sudah subjek alkukan adalah berpegangan tangan, 
berpelukan, mencium pipi, mencium kening, dan mencium bibir, 
mencium leher, meraba paha, dan meraba pantat. 

Hasil Subjek merasa nyaman bercerita dengan konselor. 
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P2 : Penggalian alternatif penyelesaian dan perencanaan alternatif 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan II 
Jum’at 12 Februari 
2016 

Subjek mengetahui mengenai dampak perilaku seksula pranikah 
yang dilakukan, dan konselor juga memberikan informasi 
tambahan mengenai dampak perilaku seksual pranikah kepada 
subjek. Subjek merasa dirinya harus mengurangi perilaku seksula 
karena takut perilaku tersebut akan berlanjut ke taraf yang lebi 
serius. Subjek menyatakan alternatif yang bisa dilakukannya 
adalh membuat kontrak dengan pacarnya, mengurangi intensitas 
pertemuan dengan pacar, dan ketika pacarnya apel subjek akan 
mengajak adeknya supaya pacar subjek tidak melakukan perilaku 
seksual pranikah. 

Hasil Subjek mengerti mengenai bahaya perilaku seksual pranikah 
karena pada pertemuan kedua subjek diberikan informasi oleh 
konselor tentang dampak perilaku seks pranikah dari segi 
ekonomi, sosial dan kesehatan.  

 

P3 : Feedback 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan III 
Senin, 22 Februari 
2015 

Alternatif penyelesaian masalah tidak berhasil dilakukan oleh 
subjek karena pacar subjek bisa mengendalikan situasi dan 
membangkitkan gairah subjek. Adek subjek yang tadinya 
menemani subjek juga bisa diminta untuk pergi oleh pacar subjek. 
Subjek menyatakan bahwa hal tersebut sulit dilakukan oleh subjek 
karena subjek sudah merasa nyaman dan terbiasa melakukan hal 
tersebut dengan pacarnya ketika pacarnay apel ke rumah. 

Hasil subjek merasa kecewa karena alternatif tidak berhasil dia lakukan. 
 

P4 : Feedback dan terminasi 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan IV 
Rabu, 25 Februari 
2015 

Subjek tetap tidak bisa melakukan alternatif penyelesaian masalah 
dan subjek merasa bahwa tidak apa-apa melakukan perilaku 
seksual dengan pacarnya karena subjek juga merasa nyaman dan 
perilaku seksualnya masih dalam batas wajar. 

Hasil Subjek merasa baik-baik saja, dan subjek merasa bahwa untuk ke 
depannya subjek harus bisa menahan peningkatan perilaku 
seksual dirinya, subjek merasa harus menahan pacarnya pada 
tahapan saling meraba saja dan menolak jika pacarnya meminta 
lebih dari itu. 
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Subjek (inisial) : Hil 

PI : Penggalian masalah  

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan I 
Selasa 9 Februari 
2016 

Subjek menyatakan bahwa dirinya sudah terbiasa melakukan 
perilaku seksual pranikah setiap kali bertemu dengan pacarnya 
dan subjek merasa itu adalah hal yang salah karena itu adaah zina. 
Perilaku seksual yang sudah dilakukan subjek adalah berpegangan 
tangan, berpelukan, mencium kening, mencium pipi, dan 
mencium bibir, mencium leher. 

Hasil Subjek merasa nyaman dan merasa bahwa perasaan bersalahnya 
sudah keluar dengan menceritakan  kkegelisahannya dengan 
konselor. 

 

P2 : Penggalian alternatif penyelesaian dan perencanaan alternatif 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan II 
Jum’at 12 Februari 
2016 

Subjek mengetahui bahaya dari perilaku seksual pranikah, oleh 
karenanya subjek menahan pacarnya dan hanya mau untuk 
melakuakn ciuman dengan pacarnya karena subjek merasa takut 
jika sampai melakuakn hubungan seksual dan subjek mengalami 
kehamilan di luar nikah. Subjek menyatakan alternatif 
penyelesaian masalah yang bisa subjek lakukan adalah menolak 
pacarnya ketika pacarnya mengajak untuk berciuman, mengurangi 
intensitas pertemuan dengan pacar subjek akrena subjek bertemu 
setiap hari dengan pacarnya. 

Hasil Subjek mengerti mengenai bahaya perilaku seksual pranikah 
karena pada pertemuan kedua subjek diberikan informasi oleh 
konselor tentang dampak perilaku seks pranikah dari segi 
ekonomi, sosial dan kesehatan.  

 

P3 : Feedback 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan III 
Senin, 22 Februari 
2015 

Subjek menyatakan bahwa awalnya sulit untuk menolak 
permintaan pacarnya yang ingin menciumnya, akhirnya subjek 
menyatakan kepada pacarnya bahwa subjek ingin pacaran yang 
sehat dan ingin bahwa pacarnya menjaga subjek sampai subjek 
menikah, subjek juga menjelaskan kepada pacarnya mengenai 
dampak perilaku seksual pranikah supaya pacar subjek bisa 
mengerti kenapa subjek tidak mau lagi diajak berciuman. 

Hasil Alternatif berhasil dilakukan karena pacar subjek mengerti dengan 
ketegasan sikap subjek. Subjek merasa lebih baik. 
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P4 : Feedback dan terminasi 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan IV 
Rabu, 25 Februari 
2015 

Subjek tetap melanjutkan alternatif dan subjek menyatakan 
intensitas pertemuan dengan pacarnya sudah berkurang dari 
awalnya hampir setiap hari menajdi seminggu 3 kali. 

Hasil Subjek emrasa mendapatkan banyak informasi mengenai perilaku 
seksual pranikah, perasaan bersalah subjek muali teorbati dan 
subjek merasa lebih baik dari sebelumnya. 

 

Subjek (inisial) : kek 

PI : Penggalian masalah  

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan I 
Selasa 9 Februari 
2016 

Subjek menutupi dirinya pernah melakukan perilaku seksual pra 
nikah dengan pacarnya. Subjek menyatakab dirinya hanya 
berpegangan tangan dan berpelukan dengan pacarnya dan subjek 
menyetakan bahwa dirinya tidak pernah berciuma dan melakukan 
hal-hal di luar batas dengan pacarnya. Subjek menyatakan dirinya 
bisa untuk menahan pacarnya untuk tidak melakukan perilaku 
seks terhadap dirinya. 

Hasil Subjek merasa kurang nyaman dengan konselor. 
 

P2 : Penggalian alternatif penyelesaian dan perencanaan alternatif 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan II 
Jum’at 12 Februari 
2016 

Subjek tetap menyatakan bahwa dirinya tidak berpacaran di luar 
batas dnegan pacarnya. Subjek dibcritakan tentang bahaya 
perilaku seksual pranikah oleh konselor baik itu dari sisi sosial, 
ekonomi maupun kesehatan. Subjek menyatakan dirinya akan 
tidak berpegangan tangan dan berpelukan jika subjek putus 
dengan pacarnya dan hal tersebut tidak mungik subjek lakuka. 
Akhirnya subjek menyatakan bahwa laternatif yang bisa dia 
lakukan adalah dengan meningkatkan intensitas ibadah. 

Hasil Subjek mengerti mengenai bahaya perilaku seksual pranikah 
karena pada pertemuan kedua subjek diberikan informasi oleh 
konselor tentang dampak perilaku seks pranikah dari segi 
ekonomi, sosial dan kesehatan.  

 

 

 

 

 

75 



 

P3 : Feedback 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan III 
Senin, 22 Februari 
2015 

Subjek sukses meningkatkan intensitas sholat dari yang awalnya 
tidak pernah sholat menajdi sholat 2 kali sehari yaitu sholat 
maghrib dan sholat isya. Konselor meminta subjek untuk lebih 
meningktakna intensitas sholatnya dan mengurangi bertemu 
dengan pacar dan subjek menyetujuinya. 

Hasil Subjek tidak terlalu terbuka dan menyatakan bahwa dirinya tidak 
nayman dengan sesi konseling yang dilakukan. 

 

P4 : Feedback dan terminasi 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan IV 
Rabu, 25 Februari 
2015 

Subjek menyatakan bahwa dirinya bisa menambah sholat ashar 
dan subjek juga menyatakan bahwa dirinya sudah mulai bisa 
mengurangi intensitas pertemuan dengan pacarnya menajdi satu 
minggu satu kali. 

Hasil Subjek merasa konseling ini terlalu menggali privasinya sehingga 
subjek merasa tidak nyaman. 

 

Subjek (inisial) : ang 

PI : Penggalian masalah  

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan I 
Selasa 9 Februari 
2016 

Subjek pada awalnya tidak mengaku bahwa dirinya sudah 
melakukan aktivitas seksual dengan pacarnya, subjek menyatakan 
bahwa perilakunya dalam berpacaran sudah wajar. akhirnya 
subjek menyatakan bahwa perilaku yang sudah dilakukannya 
dengan pacar yaitu berpegangan tangan, berpelukan, mencium 
kening, mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, meraba 
pantat dan meraba paha. Subjek tidak memiliki perasaan bersalah 
atas apa yang sudah dsubjek lakukan bersama pacarnya akrena 
subjek merasa nyaman dengan hal tersebut. 

Hasil Subjek merasa kurang nyaman dengan konselor. 
 

P2 : Penggalian alternatif penyelesaian dan perencanaan alternatif 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan II 
Jum’at 12 Februari 
2016 

Subjek mengetahui mengenai dampak dari perilaku seksual 
pranikah oleh karenanya subjek bisa mengendalikan perilaku 
seksualnya bersama pacar hanya sampai sebatas meraba daerah 
sensitif. Selain itu subjek juga bersedia selama proses penelitian 
untuk mengurangi perilaku seksualnya tetapi subjek tidak akan 
menjamin hal tersebut akan konsisten. Subjek menyatakan 
alternatif yang bisa dilakukan adalah meningkatkan intensitas 
ibadah dan menghindari pacar ketika pacar mulai melakukan hal-
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hal yang berbau seksual 
Hasil Subjek mengerti mengenai bahaya perilaku seksual pranikah 

karena pada pertemuan kedua subjek diberikan informasi oleh 
konselor tentang dampak perilaku seks pranikah dari segi 
ekonomi, sosial dan kesehatan.  

 

P3 : Feedback 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan III 
Senin, 22 Februari 
2015 

Subjek menyatakan bahwa subjek berhasil untuk melakukan 
alternatif penyelesaian masalahnya. Subjek menyatakan bahwa 
intensitas ibadahnya menjadi jauh lebih baik terutama sholat. 
Selain itu subjek juga bisa untuk mengalihkan perhatian pacarnya 
ketika pacarnya mulai untuk melakukan hal-hal yang 
berhubungan dengan aktivitas seksual. Subjek memiliki kendala 
ketika harus mengendalikan perilaku pacarnya karena pengalihan 
subjek hanya bisa bertahan sesaat kemudin pacarnya mulai 
memcaing subjek lagi. 

Hasil Subjek tetap merasa kurang nyaman dan kurang terbuka dengan 
konselor.   

 

P4 : Feedback dan terminasi 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan IV 
Rabu, 25 Februari 
2015 

Subjek bisa melakukan alternatif penyelesaian dengan hambatan 
yang sama yaitu pacarnya tetap berusaha untuk melakukan hal-hal 
atau aktivitas seksual dengan subjek, tetapi sampai pertemuan 
yang keempat ini subjek mengaku tetap bisa mengontrol dan tidak 
melakukan aktivitas seksual dengan pacarnya. Subjek menyatakan 
bahwa diriya tidak berjanji akan konsisten yaitu menghindari dan 
mengalihkan pacarnya ketika mengajak subjek untuk melakukan 
aktivitas seksual karena subjek sudah merasa nyaman. 

Hasil Subjek sudah mulai sedikit terbuka. Subjek tidak berjanji akan 
konsisten karena subjek nyaman dengan pacarnya. 
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Subjek (inisial) :Yoz 

PI : Penggalian masalah  

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan I 
Selasa 9 Februari 
2016 

Subjek menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan aktivitas 
seksual dengan pacarnya. Subjek juga memiliki perasaan bersalah 
karena telah melakukan perbuatan zina bersama pacarnya. Subjek 
merasa ingin memperbaiki diri. Perilaku-perilaku seksual yang 
sudah dilakukan subjek bersama pacarnya yaitu berpegangan 
tangan, berpelukan, mencium kening, mencium pipi, mencium 
bibir, mencium leher, meraba paha, meraba pantat dan meraba 
payudara. 

Hasil Subjek merasa lebih nyaman karena perasaan bersalah subjek 
sudah berkurang karena menceritakan kegelisahan subjek dengan 
konselor. 

 

P2 : Penggalian alternatif penyelesaian dan perencanaan alternatif 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan II 
Jum’at 12 Februari 
2016 

Subjek menyatakan bahwa dirinya mengetahui dampak dari 
perilaku seksual pranikah. selain itu subjek juga menyatakan 
bahwa alternatif penyelesaian masalah yang bisa subjek lakukan 
adalah menolak dengan tegas pacarnya ketika mengajak subjek 
untuk melakukan aktivitas seksual dan memberikan pengertian 
kepada pacar subjek mengenai kegelisahan subjek terhadap 
aktivitas seksual yang sudah subjek lakukan bersama pacarnya. 

Hasil Subjek mengerti mengenai bahaya perilaku seksual pranikah 
karena pada pertemuan kedua subjek diberikan informasi oleh 
konselor tentang dampak perilaku seks pranikah dari segi 
ekonomi, sosial dan kesehatan.  

 

P3 : Feedback 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan III 
Senin, 22 Februari 
2015 

Subjek menyatakan bahwa dirinya tidak berhasil untuk melakukan 
alternatif penyelesaian masalah, subjek mengakui bahwa tidak 
terjadi kendala apa-apa ketika subjek menjelaskan kegelisahan 
subjek dengan pacarnya. Tetapi subjek luluh dengan pacarnya 
karena pacarnya mengatakan bahwa dirinya tidak akan sampai 
melakukan hubungan seksual dengan subjek sehingga subjek 
tidak perlu khawatir. Pacar subjek jua menolak untuk mengurangi 
aktivitas seksual dengan subjek dengan alasan bahwa aktivitas 
seksual mereka masih wajar. 

Hasil Subjek menjadi bingung dan subjek menyatakan akan mencoba 
sekali lagi alternatif tersebut yaitu dengan menjelaskan kembali 
secara tegas dengan pacar subjek. 
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P4 : Feedback dan terminasi 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan IV 
Rabu, 25 Februari 
2015 

Subjek tetap tidak bisa meyakinkan pacarnya karena pacar subjek 
tetap menolak dengan alasan yang sama. Selain itu subjek juga 
merasa bahwa tidak apa-apa melakukan aktivitas seksual asal 
jangan sampai melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. 

Hasil Subjek merasa tidak bisa untuk mengurangi perilaku seksualnya 
dengan pacar karena pacar subjek sulit untuk diyakinkan dan 
subjek juga tetap akan melakukan aktivitas seksual dengan 
pacarnya karena subjek merasa aktivitas seksualnya masih wajar 
untuk dilakukan. 

 

Subjek (inisial) : Epi 

PI : Penggalian masalah  

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan I 
Selasa 9 Februari 
2016 

Subjek menyatakan bahwa subjek sudah melakukan aktivitas 
seksual dengan pacarnya yaitu berpegangan tangan, berpelukan, 
mencium kening, mencium pipi, mencium bibir, dan melakukan 
mastrubasi sambil membayangkan pacarnya. Subjek merasa 
kadang terlalu memaksakan pacarnya untuk melakukan aktivitas 
seksual dengannya karena kadang ekspresi pacarnya yang tidak 
senang dengan perlakukan subjek, dengan begitu subjek 
mengetahui bahwa dirinya sudah keterlaluan dengan pacarnya. 
Subjek juga merasa bersalah ketika melihat pacarnya tidak 
nyaman dan menolak perlakukan subjek. 

Hasil Subjek merasa nyaman karena telah menceritakan 
permasalahannya kepada konselor. 

 

P2 : Penggalian alternatif penyelesaian dan perencanaan alternatif 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan II 
Jum’at 12 Februari 
2016 

Subjek menyatakan bahwa dirinya mengetahu dampak dampak 
dari perilaku seksual pranikah. tetapi subjek merasa aktivitas 
seksual yang dilakukan dengan pacarnya belum terlalu fatal 
sehingga dampaknya tidak terlalu banyak. Subjek juga merasa 
bersalah dan akan mengurangi perilaku seksual dengan pacarnya. 
Adapun alternatif penyelesaian yang akan dilakukan subjek untuk 
mengurangi perilaku tersebut adalah mengurangi durasi 
pertemuan dengan pacarnya, mengajak teman ketika bertemu 
dengan pacarnya, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Hasil Subjek mengerti mengenai bahaya perilaku seksual pranikah 
karena pada pertemuan kedua subjek diberikan informasi oleh 
konselor tentang dampak perilaku seks pranikah dari segi 
ekonomi, sosial dan kesehatan.  
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P3 : Feedback 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan III 
Senin, 22 Februari 
2015 

Subjek menyatakan bahwa alternatif yang dilakukannya berhasil, 
subjek juga menyatakan tidak ada kendala selama menjalankan 
laternatif tersebut. pacar subjek juga terlihat menjadi lebih 
nyaman karena ketika bertemu mereka jadi tidak melakukan 
aktivitas seksual. Subjek juga menyatakan bahwa ketika bertemu 
pacarnya, pacarnya mengajak teman untuk menemani mereka 
berdua. 

Hasil Perasaan bersalah subjek terhadap pacarnya dan terhadap dirinya 
sendiri menjadi lebih berkurang. 

 

P4 : Feedback dan terminasi 

Hari/tanggal Deskripsi hasil pertemuan 
Pertemuan IV 
Rabu, 25 Februari 
2015 

Subjek tetap melakukan alternatif tersebut dan konsisten dengan 
keberhasilan alternatif penyelesaian tersebut. subjek merasa gaya 
pacarannya sekarang menjadi lebih baik dan lebih sehat daripada 
sebelumnya dan perasaan bersalahnyapun berangsur-angsur 
menghilang. 

Hasil Subjek menjadi lebih nyaman dan lebih terbuka dan perasaan 
bersalah subjek berangsur-angsur menghilang. 
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