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Abstract.
This study aims to understand the relationship of the self esteem level againts the tendency of 
premarital sexual behavior in adolescents boarding school. The definition of self esteem on this 
study use the theory from Rosenberg (1965), and the definition of premarital sexual behavior use 
the theory from Sarwono (2013). This study using quantitative methods to trial on 30 people and 
the sample research are 89 people. This study was used the purposive sampling. In this study, 
questionnaire translation of Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) belongs to Rosenberg (1965) 
was used as data collecting tools. For the scale of tendency of premartial sexual behavior in 
adolescents the writer arrange the measuring instrument by herself. Data analysis technique 
used simple technique correlation (spearman rho) with SPSS 16 program for windows. The result 
of this study indicate the negative ralationship between self esteem through the tendency of 
pemarital sexual behavior and the relationship indicated by correlation coefficient are -0,234 
with low category. This indicate when the self esteem is in the high level, the tendency of 
premarital sexual bahavior is in the low level, so do the opposite.
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat harga diri dengan 
kecenderungan perilaku seksual pranikah pada remaja pondok pesantren. Definisi harga diri 
pada penelitian ini menggunakan teori milik Rosenberg (1965), dan definisi perilaku seksual 
pranikah menggunakan teori Sarwono (2013). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan uji coba pada 30 orang dan sample penelitian sebanyak 89 orang. Teknik sampling 
yang digunakan adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang 
digunakan adalah kuisioner terjemahan alat ukur Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) milik 
Rosenberg (1965).Untuk skala kecenderungan perilaku seksual pranikah pada remaja penulis 
menyusun sendiri alat ukur yang digunakan. Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi 
sederhana yaitu spearman rho dengan program SPSS 16 for Windows. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga diri dengan kecenderungan 
perilaku seksual pranikah dan memiliki r = -0,234 dengan kategori rendah. Hubungan negatif 
ini mengindikasikan bahwa ketika tingkat harga diri semakin tinggi, maka kecenderungan 
perilaku seksual pranikah akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya.
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PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir ini masyarakat 
Indonesia berjuang untuk melawan modernisasi 
yang dianggap telah merusak moral pada remaja 
(Utomo & Mcdonald 2009, dalam Hald & Mulya 
2013). Salah satu bentuk melawan pengaruh 
modernisasi adalah dengan pemberian moral 
agama dalam setiap individu (Suryoputro dkk., 
2007; Blackwood 2005, dalam Danadharta, 2011). 
Hal ini sesuai dengan tujuan berdirinya pondok 
pesantren yaitu mengembangkan kepribadian 
yang mukhsin, bukan sekedar muslim (Mastuhu, 
1994). 

Tujuan pondok pesantren yang disebutkan 
oleh Mastuhu (1994) sesuai dengan visi misi 
yang dimiliki pada pondok pesantren Assalafi 
Al Fithrah, yaitu menciptakan remaja pondok 
pesantren yang senantiasa memiliki tali 
silahturahmi yang baik, namun tetap pada 
batasannya, seperti tidak melakukan hubungan 
tali silahturahmi yang melebihi batas wajar 
dari ajaran agama pada lawan jenis. (Akhlaqul 
karimah). Hal ini juga diperkuat oleh penelitian 
Khan dan kawan-kawan (2008, dalam Kazmi, 
2011) bahwa pengendalian diri memiliki hubungan 
positif dengan religiusitas dan hubungan negatif 
dengan perilaku menyimpang. Pengendalian 
diperlukan untuk mengontrol perilaku seks 
pranikah.

Melihat bahwa tujuan dan visi misi yang 
dimiliki oleh pondok pesantren, seharusnya 
remaja pondok pesantren memiliki perilaku 
yang berlandaskan pada keagamaan dalam 
kehidupan sehari-harinya. Pada kenyataannya, 
pada remaja pondok pesantren masih memiliki 
perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama 
yang diajarkan oleh pondok pesantren. Perilaku 
menyimpang dan perilaku beresiko diasosiasikan 
seperti kehamilan remaja dengan rendahnya 
harga diri pada remaja (Dubois & Silverthron 
2004, dalam Santrock, 2008; Emlir, 2001; Mecca, 
1989). Harga diri pada remaja pondok pesantren 
memiliki harga diri yang rendah dibandingkan 
dengan remaja pada umumnya (Kazmi, 2011). 
Hal tersebut diperkuat oleh wawancara yang 
dilakukan oleh penulis dengan beberapa remaja 
pondok pesantren Assalafi Alfitrah, Surabaya 
bahwa beberapa remaja tersebut sebenarnya tidak 
ingin sekolah pada pondok pesantren karena 
dinilai jika sekolah di pondok pesantren adalah 
anak-anak yang sulit diatur. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Togonoly (2003, dalam Kazmi, 2011) menyatakan 
bahwa ketidakstabilan emosi dapat berkaitan 
dengan rendahnya harga diri. Oleh karena itu, 
pemikiran tersebut dan keterpaksaan untuk 
bersekolah di pondok pesantren menyebabkan 
kecenderungan untuk mereka memiliki harga diri 
yang rendah. Selain itu, mereka tidak memiliki 
kebebasan untuk menghubungi keluarganya. 
Sehingga, penulis menarik kesimpulan bahwa 
berbagai anggapan dari masyarakat membuat 
remaja tidak dapat menilai dirinya pada penilaian 
yang positif, ketidakmampuan tersebut dapat 
mengakibatkan harga diri yang rendah.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai 
perilaku remaja pondok pesantren Assalafi Alfitrah 
Surabaya, dikatakan bahwa beberapa remaja 
pada pondok pesantren pernah mendapatkan 
teguran bahkan hukuman selama tiga bulan 
akibat perbuatannya yang mencoba pergi tanpa 
ijin untuk menemui pasangannya bahkan mereka 
membuat janji untuk bertemu melalui pintu 
belakang pondok pesantren dan berkomunikasi 
setiap akhir pekan melalui handphone dengan 
cara melakukan video call.

Melihat bahwa masih banyak terdapat 
perilaku seks pranikah pada remaja pondok 
pesantren dan adanya hasil penelitian oleh Kazmi 
(2011) bahwa harga diri pada remaja pondok 
pesantren memiliki harga diri yang lebih rendah 
dibandingkan dengan remaja pada umumnya. 
Penulis kemudian tertarik untuk melihat, 
bagaimana hubungan antara tingkat harga diri 
dengan kecenderungan perilaku seks pranikah di 
Pondok Pesantren Assalafi Alfitrah, Surabaya.

Perilaku Seks Pranikah 
Perilaku seks pranikah adalah segala 

tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, 
baik dengan lawan jenisnya maupun dengan 
sesama jenis (Sarwono, 2013). Faktor yang 
mempengaruhi Kecenderungan Perilaku Seks 
Pranikah adalah  1) Lingkungan (Santrock, 2008), 
2) Orang tua yang memberikan jarak (Sarwono, 
2013), 3) Teman sebaya (Santrock, 2008), 4) 
Kognitif (Santrock, 2008), 5)Agama (Sarwono, 
2013), 6) Perilaku (Santrock, 2008), 7) Harga 
diri (Emlir, 2001; Kazmi, 2011; Mayasari, 2010; 
Rosenberg, 1989; Santrock, 2008).

Harga Diri 
Menurut Roosenberg (1965, dalam Burns, 

1993) harga diri adalah evalusi seseorang tentang 
bagaimana ia menilai dan menghargai dirinya. 
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Harga diri yang rendah menyiratkan penolakan 
diri, penghinaan diri dan evaluasi diri yang negatif 
bahkan menurutnya perasaan yang mengandung 
arti “cukup” atau “layak” termasuk dalam 
harga diri yang positif pula, dengan kata lain 
Roosenberg menekankan pada keberhargaan diri 
(Roosenberg, 1965 dalam Mruk, 2006). Faktor yang 
mempengaruhi Harga Diri yaitu 1) Lingkungan 
(Mruk, 2006), 2) Intensitas bertemunya dengan 
orang tua (Mruk, 2006; Santrock, 2003), 3) Teman 
Sebaya (Mruk, 2006), 4) Kognitif (Mruk, 2006), 
5) Agama (Kazmi, 2011), 6) Perilaku (Mruk, 2006; 
Santrock, 2003)

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menguji secara empiris mengenai tingkat 
harga diri dengan kecenderungan perilaku 
seks pranikah pada remaja pondok pesantren. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah tidak terdapat dan terdapatnya hubungan 
antara tingkat harga diri dengan kecenderungan 
perilaku seks pranikah pada remaja pondok 
pesantren Assalafi Alfitrah, Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan merupakan penelitian 
eksplanatori. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survei dan alat ukur yang digunakan terdiri dari 
dua skala. 

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat 
harga diri sebagai variabel x dan kecenderungan 
perilaku seks pranikah remaja pondok pesantren 
sebagai variabel y. 

Karakteristik populasi dalam penelitian 
ini adalah remaja pondok pesantren Assalafi 
Alfitrah, namun memiliki karakteristik remaja 
yang berusia 14-19 tahun. Pada hasil lapamgan 
penulis berhasil mendapatkan subjek berjumlah 
89 subjek, dimana seharusnya sesuai dengan 
perhitungan rumus oleh Zainuddin (2000) 
memiliki jumlah subjek sebanyak 82. Sehingga, 
penulis memutuskan untuk menggunakan data 
jumlah keseluruhan sample yaitu sebanyak 89 
subjek. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode survei dan menggunakan 
kuisioner berupa skala likert. Penelitian ini 
menggunakan dua alat ukur yaitu skala harga diri 
dari Rosenberg (1967) yang telah diterjemahkan 
dalam Bahasa Indonesia oleh Azwar pada tahun 
1979 (Azwar, 2011) dan kecenderungan perilaku 

seks pranikah yang disusun sendiri oleh penulis. 
Respon yang ditunjukkan dapat terdiri dari 
empat pilihan yang merupakan jawaban terhadap 
aitem yang berbentuk pernyataan (Azwar, 2012). 
Reliabilitas pada skala harga diri dalam penelitian 
ini menggunakan penelitian yang dilakukan oleh 
Amaliyah (2014) yakni sebesar 0,778 dan pada 
skala kecenderungan perilaku seks pranikah pada 
remaja pondok pesantren didapatkan koefisien 
realibilitas sebesar 0.934

Tabel 1. 
Statistik Reliabilitas Skala Harga Diri

Reliability Statistics
Cronbach’s 
Alpha

Cronbach’s 
Alpha Based on 
Standardized 
Items

N of Items

.778 .778 10
Sumber: Amaliyah (2014)

Tabel 2.
Statistik Reliabilitas Skala Kecenderungan 

Perilaku Seks Remaja Pondok Pesantren
Reliability Statistics

Cronbach’s 
Alpha

Cronbach’s 
Alpha Based on 
Standardized 
Items

N of Items

.934 .935 45

Langkah-langkah pengambilan data yaitu 
pertama kuisioner dimasukkan kedalam map 
berwarna coklat kepada subjek secara langsung 
pada jam istirahat dengan pengawasan yang 
ketat, pengawasan dibantu oleh tiga asisten 
dimana asisten merupakan mahasiswa psikologi 
Universitas Airlangga.. Hal tersebut dilakukan 
karena variabel yang digunakan merupakan 
varibel yang bersifat sangat pribadi dan dapat 
dikatakan sangat rahasia.

Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji asumsi terlebih dahulu, 
yaitu uji normalitas, uji linearitas, setelah 
itu penulis melakukan uji korelasi dengan 
menggunakan korelasi spearman rank. 

HASIL DAN BAHASAN

 Berikut merupakan hasil uji hubungan 
dari penelitian kali ini.
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Tabel 3. Hasil Uji Korelasi

Harga
Diri

Kecenderung 
an Perilaku 
Seks 
Pranikah

S p e a r m a n’ s 
rho

Correlation
Coefficient 1000 -.234*

Harga Diri Sig. (2-tailed) .027
N 89 89

Kecenderungan 
Perilaku Seks 
Pranikah

Correlation
Coefficient 
Sig. (2-tailed)

-.234*
.027

1000

N 89 89
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Taraf signifikansi yang ditunjukkan dalam 
tabel di atas sebesar 0,027 yang berarti signifikansi 
kurang dari 0,05 (p < 0,05). Merujuk pada acuan 
diterima atau tidaknya hipotesis berdasarkan taraf 
signifikansi, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Artinya terdapat hubungan yang signifikan 
antara harga diri dengan kecenderungan perilaku 
seks pranikah. Pada koefesien korelasi yang 
didapat sebesar -0,234 yang berarti menunjukan 
hubungan yang negatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
hubungan yang negatif antara tingkat harga diri 
dengan kecenderungan perilaku seks pranikah 
pada remaja pondok pesantren yang berarti bahwa 
semakin tinggi tingkat harga diri maka semakin 
negatif kecenderungan terhadap perilaku seks 
pranikah. Hasil ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Dubois & Silverthron 
(2004, dalam Santrock, 2003) yaitu harga diri 
yang rendah diasosiasikan dengan perilaku 
yang menyimpang, dan perilaku beresiko. Emlir 
(2001) menambahkan bahwa pada harga diri yang 
rendah akan memiliki ekspetasi yang rendah 
pada dirinya, sedangkan tingkat hubungan 
antar variabel memiliki hubungan yang rendah. 
Tingkat hubungan antar variabel yang rendah ini 
dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti 
lingkungan pada pondok pesantren, faktor 
keluarga seperti intensitas bertemunya dengan 
orang tua dan jarak kedekatan dengan orang tua, 
dan adanya faktor agama.

Salah satu hal yang mempengaruhi 
perilaku seks pranikah adalah harga diri (Emlir, 
2001; Kazmi, 2011; Mayasari, 2010; Rosenberg, 

1989; Santrock, 2008). Pada penelitian ini 
mendapatkan hasil bahwa mayoritas pada remaja 
pondok pesantren Assalafi Alfitrah, Surabaya 
memiliki perilaku yang sedang. Kemungkinan 
yang terjadi karena adanya jarak dari orang tua, 
faktor agama (Sarwono, 2013), teman sebaya 
dan lingkungan individu tersebut (Santrock, 
2013). Selain faktor-faktor yang mempengaruhi 
kecenderungan perilaku seks pranikah, mereka 
juga mayoritas memiliki tingkat harga diri dalam 
kategori sedang. Remaja pondok pesantren ini 
memiliki perasaan ragu-ragu atau kurang mampu 
meyakini kemampuan yang dimilikinya meskipun 
mereka sebenarnya memiliki pernyataan positif 
pada dirinya. Harga diri dapat dipengaruhi oleh 
tempat individu tersebut tinggal dan pengaruh 
dari kelompok teman sebaya bahkan dari 
pasangan (Mruk, 2006). Faktor-faktor ini dapat 
membuat individu untuk mengukur dirinya dan 
pembentukan mereka selain itu tidak adanya 
faktor keluarga dapat memberikan pengaruh.

SIMPULAN DAN SARAN

 Berdasarkan hasil analisis data, 
diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan 
yang negatif antara tingkat harga diri dengan 
kecenderungan perilaku seksual pranikah pada 
remaja pondok pesantren Assalafi Alfitrah 
Surabaya.

 Adapun saran bagi pihak sekolah yaitu 
Ustad dan Ustadzah selaku guru sekolah juga 
diharapkan dapat mendampingi dan memberikan 
dukungan emosional dan persetujuan sosial 
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untuk mereka dapat membuat keputusan pada 
setiap aktivitas sehari-hari dan untuk para remaja 
tersebut meningkat harga dirinya dengan lebih 
percaya pada kemampuan yang dimilikinya dan 
berani dan yakin pada diri sendiri agar tidak 
memiliki kecenderungan terhadap perilaku seks 
pranikah dan tidak mudah terpengaruh oleh 
orang lain.

Mengingat masih banyak yang harus 
diperbaiki dalam penelitian ini, penelitian 
selanjutnya sebaiknya 1)  dapat mempergunakan 
variabel lain yang juga berpengaruh pada 

tingkat harga diri maupun kecenderungan 
terhadap perilaku seks pranikah pada remaja 
pondok pesantren, 2) diharapkan menggunakan 
pendekatan kualitatif, 3) diharapkan dapat lebih 
mempertimbangkan lingkungan pada pondok 
pesantren, 4) Waktu pengambilan data yang 
terbatas. Hal ini diharapkan dalam penelitian 
selanjutnya memiliki agenda sekolah yang akan 
dijadikan pengambilan data, 5) Menambahkan 
populasi pondok pesantren yang berbeda 
sehingga generalisasi tidak hanya berlaku pada 
pondok pesantren tertentu.
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