
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Seks Pranikah 

a. Pengertian Seks Pranikah 

Seks adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual, baik dengan lawan jenis, maupun dengan sesama jenis. Objek 

seksualnya bisa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri. 

Sarwono menyatakan perilaku seksual remaja dalam berpacaran 

ditandai dengan kegiatan, berkunjug kerumah pacar atau dikunjungi 

pacar, berjalan berduaan, berpegangan tangan, mencium pipi, bibir, 

bahkan melakukan senggema. Adapun pranikahnya diartikan sebelum 

menikah. Jadi seks pranikah adalah perilaku atau kegiatan seksual yang 

dilakukan individu tampa melalui proses pernikahan yang resmi dan 

sah menurut hukum dan agama.
9
 

Seks pranikah umumnya banyak terjadi dikalangan remaja 

khususnya siswa-dan siswi yang tengah megalami masa pubertas. 

Remaja, dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa 

latin adolescere yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai 

kematangan. Istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti yang 

luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.
10
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Transisi remaja dari masa kanak-kanak ke masa remaja 

melibatkan sejumlah perubahan biologis, kognitif, dan sosio emosinal. 

Diantara perubahan biologis adalah percepatan pertumbuhan, 

perubahan hormonal, dan kematangan seksual yang datang dengan 

pubertas. Pada masa remaja awal, perubahan terjadi didalam otak yang 

memungkinkan untuk berfikir lebih maju. 

Diantara perubahan kogntif yang terjadi selama masa transisi 

yaitu peningkatan dalam berfikir abstrak, idealis, dan logis. Diantara 

perubahan sosio emosional yang dialami remaja adalah pencarian 

untuk kebebasan, konflik dengan orang tua, dan keinginan untuk lebih 

banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya. Transisi yang 

selanjutnya terjadi dari masa remaja ke masa dewasa.  

Dikatakan bahwa masa remaja dimulai dengan permulaan 

kematangan secara pubertas.
11

 Sebagaai mahluk yang berkembang, 

masa perkembangan fisik berjalan lebih kurang 2 tahun. Biasanya 

dihitung mulai dari menstruasi pertama pada wanita dan mimpi basah 

pada laki-laki. Santrock mengungkapkan masa tersebut sebagai masa 

pubertas yaitu masa yang ditandai dengan perubahan-perubahan fisik 

seksual sekunder, seperti tumbuhnya rambut didaerah kemaluan, 

tumbuhnya payudara, kumis, dan berubahnya bentuk tubuh.
12

 

 

 

                                                           
11

 Jhon W Santrock,  Masa Perkembangan Anak Children, Op.Cit, h, 299-300 
12

 Jhon W Santrock,  Adolescence, (Jakarta: Erlangga,  2003), Edisi Keenam.h, 421. 



 

 
 

12 

b.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Seks Pranikah 

1) Meningkatnya Libido Seksual 

Seorang remaja menghadapi tugas-tugas perkembangan, 

sehubungan dengan perkembangan-perkembangan fisik dan peran 

sosial yang terjadi pada dirinya. Tugas-tugas perkembangan itu 

antara lain adalah menerima kondisi fisiknya yang berubah, dalam 

upaya mengisi peran sosialnya yang baru, seorang remaja 

mendapatkan motivasinya dari meningkatnya energi seksual atau 

libido. 

2) Penundaan Usia Perkawinan 

Penundaan usia perkawinan dapat mempengaruhi seks 

pranikah, karena  adanya Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 yang 

berlaku di Indonesia bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan jika 

pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 tahun”, dan dalam Undang-Undang lain “ 

unntuk melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai 

umur 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua. 

3) Pergaulan yang Makin Bebas 

Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin, dengan bebas bisa 

kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, khusunya dikota-kota, 

dengan adanya pergaulan yang bebas tidak menutup kemugkinan 

akan terjadinya seks pranikah dikalangan remaja. 
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4) Kurangnya Informasi tentang seks 

Melihat kenyataan saat ini. Sebenarnya cukup waktu bagi 

remaja untuk mempersiapkan dirinya untuk mencegah hal-hal yang 

tidak dikhendaki. Akan tetapi pada umumnya mereka memasuki 

usia remaja tampa pengetahuan yang memadai tentang seks, dan 

selama hubungan pacaran berlangsung pengetahuan itu bukan saja 

tidak bertambah. Sebaliknya, malah bertambah dengan informasi-

informasi yang salah. Hal ini disebabkan orang tua tabu 

membicarakan seks, dan hubungan orang tua dan anaknya sudah 

terlanjur jauh, sehingga anak berpaling ke sumber-sumber lain 

yang tidak akurat. Khususnya teman sebaya dan media.
13 

 Untuk itu pemberian layanan informasi khususnya pada 

bimbingan pribadi oleh guru BK sangat lah penting, karena layanan 

informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi 

kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. 

layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali 

siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan 

hidupnya dan tentang perkembangan anak muda.
14

 

Dan jika dikaitkan dengan bimbingan pribadi yaitu dengan 

memberikan siswa pembekalan tentang seks pranikah melalui 

layanan informasi, agar siswa memahami dan berkeinginan untuk 

menjauhinya. 
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c. Dampak dari Seks Pranikah 

Sarwono mengatakan Adapun dampak negatif dari seks bebas 

yaitu
15

: 

1) Berdosa ( tergolong zina dan termasuk dosa besar). 

2) Menciptakan kenangan yang buruk. 

3) Mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. 

4) Pengguguran janin/pembunuhan bayi, dan terjadinya 

kematian   tragis. 

5) Dikucilkan dan dicemoohkan masyarakat. 

6) Hancurnya masa depan remaja. 

7) Hilangnya harga diri. 

8) Penyesalan, dan kekosongan, dan dihantui perasaan 

bersalah. 

9) Bayi yang dilahirkan dapat mengalami gangguan 

mental/jiwa saat dewasa. 

10) Penyebaran penyakit kelamin seperti virus HIV yang 

mematikan dan dapat menular. 

2. Layanan Informasi 

a. Pengertian Layanan Informasi 

Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan diri, individu 

memerlukan berbagai informasi baik untuk keperluan kehidupannya 

sehari-hari, sekarang maupun untuk perencanaa kehidupan kedepannya. 

Seseorang bisa mengalami masalah dalam kehidupannya dimasa depan, 

karena tidak menguasai dan mengakses informasi. 

 Prayitno & Erman Amti menjelaskan bahwa layanan informasi 

adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu 
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yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk 

menjalani suatu tugas atau kegiatan atau untuk menentukan arah suatu 

tujuan atau rencana yang dikhendaki. Dengan demikian layanan 

informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi 

pemahaman dalam bimbingan dan konseling.
16

 

 Sedangkan menurut Tohirin mengungkapkan bahwa layanan 

informasi merupakan layanan yang berupaya memenuhi kekurangan 

individu akan informasi yang meereka perlukan, layanan informasi juga 

bermakna usaha-usaha untuk membekali siswa dengan pemahaman dan 

pembekalan tentang lingkungan hidupnya, dan tentang perkembangan 

anak muda.
17

 

Sri Hastuti juga menjelaskan bahwa layanan informasi adalah 

usaha untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang dua 

fakta dibidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan dan bidang 

perkembangan pribadi-sosial. Supaya mereka dengan belajar tentang 

lingkungan hidupnya lebih mampu mengatur dan merencanakan 

kehidupannya sendiri.
18

 

  Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

layanan informasi adalah suatu kegiatan bimbingan konseling yang 

bertujuan untuk memberikan informasi kepada para siswa agar mereka 

memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan dan 
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 Winkel dan Sri Hastuti, Bimibingan Dan Konseling di Institusi Pendidikan, 

(Yoyakarta: Media Abadi, 2006), h, 316. 



 

 
 

16 

berbagai macam permasalahan agar mereka mampu membuat 

keputusan untuk merencanakan kehidupan kedepannya. 

 Diperlukannya layanan informasi bagi individu semakin penting 

mengingat kegunaan informasi sebagai acuan untuk bersikap dan 

bertingkah laku sehari-hari, sebagai pertimbangan bagi arah 

pengembangan diri, dan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

 Layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan individu 

akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada 

peserta layanan disampaikan berbagai informasi, informasi itu 

kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup 

dan perkembangannya.
19

 

 Ada tiga alasan utama mengapa pemberian layanan informasi 

perlu diselenggarakan. Pertama, membekali individu dengan berbagai 

pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, 

pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. Dalam hal ini layanan 

informasi berusaha meransang individu untuk dapat secara kritis 

mempelajari berbagai informasi berkaitan hajat hidup dan 

perkembangannya. Kedua, memungkinkan individu dapat menentukan 

arah hidupnya “kemana ia ingin pergi”. Syarat dasar untuk dapat 

menentukan arah hidupnya adalah apabila ia mengetahui informasi 

yang harus dilakukan serta bagaimana bertindak secara kreatif dan 
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dinamis berdasarkan atas informasi-informasi yang ada. Ketiga, setiap 

individu adalah unik, keunikan itu akan membawakan pola-pola 

pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan 

dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Dengan 

ketiga alasan itu, layanan informasi merupakan kebutuhan yang amat 

tinggi tingkatannya, lebih-lebih apabila diingat bahwa “masa depan 

adalah abad informasi”, maka barang siapa yang tidak memperoleh 

informasi, maka ia akan tertinggal dan akan kehilangan masa depan.
20

 

1) Tujuan Layanan Informasi 

a) Tujuan Umum 

Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya 

informasi tertentu oleh peserta didik, informasi tersebut 

selanjutnya digunakan oleh peserta didik untuk keperluan 

hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. 

b) Tujuan Khusus 

(1) Memahami informasi dengan berbagai seluk-beluknya 

sebagai isi layanan. 

(2) Penguasaan informasi tersebut dapat digunakan untuk 

pemecahan masalahh. 

(3) Untuk mencegah timbulnya masalah. 

(4) Untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang ada. 
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2) Jenis-Jenis Informasi 

a) Informasi perkembangan diri. 

b) Informasi hubungan antar pribadi, sosial, nilai, dan moral. 

c) Informasi pendidikan, kegiatan belajar, dan keilmuan 

teknologi. 

d) Informasi pekerjaan/karir dan ekonomi. 

e) Informasi kehidupan keluarga dan beragama.
21

 

3. Bidang Bimbingan Pribadi 

Bidang bimbingan pribadi merupakan bantuan yang diberikan 

kepada individu dalam hal memecahkan masalah-masalah yang sangat 

kompleks dan bersifat sangat rahasia sekali. 

Bimbingan pribadi merupakan bimbingan yang diberikan kepada 

individu dalam menghadapi perguulan dalam batinnya sendiri, dalam 

mengatur diri, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, pengaturan 

nafsu seksual, dan sebagainya.
22

 Adapun tujuan dari bimbigan pribadi: 

a. Memiliki kesadaran diri. 

b. Dapat mengembangkan sikap positif . 

c. Membuat pilihan secara sehat. 

d. Memiliki rasa tanggung jawab. 

e. Dapat membuat keputusan secara efektif.
23

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Prayitno, L-1-L9, Op.Cit., h, 2-6. 
22

 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program BK di Sekolah, (Jakarta: Rineka 
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Ada beberapa macam bentuk layanan bimbingan pribadi salah 

satunya yaitu layanan informasi yang mencakup tentang tahap-tahap 

perkembangana yang mencakup perkembangan: 

a. Fisik 

b. Motorik 

c. Bicara 

d. Emosi 

e. Sosial 

f. Penyesuaian Sosial 

g. Bermain 

h. Kreativitas 

i. Moral 

j. Seks  

k. Perkembangan Kepribadian 

 

4. Pengaruh Layanan Informasi Bidang Bimbingan Pribadi terhadap 

Pemahaman Seks Pranikah 

Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan diri, individu 

memerlukan berbagai informasi baik untuk keperluan kehidupannya 

sehari-hari, sekarang maupun untuk perencanaan kehidupan kedepannya. 

Seseorang bisa mengalami masalah dalam kehidupannya dimasa depan, 

karena tidak menguasai dan mengakses informasi dari sumber yang benar. 

Adanya dorongan-dorongan seksual yang terjadi pada diri remaja 

diesebabkan oleh pertumbuhan jasmanai yang mereka alami, pertumbuhan 
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tersebut menyangkut pertumbuhan organ seks. Perubahan-perubahan 

jasmani dan tanda-tanda seks yang disertai oleh pengalaman-pengalaan 

baru dapat menyebabkan bertambahnya keinginan para remaja untuk 

mengetahui semua sifat-sifat perubahan itu, dan perasaan yang 

menyertainya dari dorongan-dorongan seks yang baru mereka rasakan. 

Biasanya remaja mendapatkan informasi yang berhubungan dengan soal-

soal seks dari teman-temannya atau dari bacaan-bacaan yang 

mengungkapkan persoalan itu. Adapun bantuan dari orang tua dalam hal 

ini biasanya kurang memadai, karena mereka segan atau malu untuk 

mengemukakan hal-hal tersebut.
24

 

Menurut Reinisch, remaja seringkali dibanjiri berbagai pesan-pesan  

tentang seksual, namun bukan fakta-fakta seksual. Informasi seksual 

sangatlah berlimpah tapi kebanyakan adalah informasi yang salah. 

Informasi tentang seks penting diberikan pada siswa yang telah 

memasuki usia remaja, karena pada masa ini fungsi hormonal sedang 

meningkat dan menyebabkan anak mudah terangsang dan mulai 

memperhatikan lawan jenisnya. Hal ini dikarenakan pada usia remaja 

kematangan seksual anak sudah mulai berkembang. Disamping itu perlu 

diketahui bahwa pada usia remaja hal yang menonjol adalah sifat mudah 

terpengaruhnya terhadap lingkungan dan rasa ingin tahu terhadap hal-hal 

baru yang dihadapinya sehingga mereka sering mencoba-coba. 
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Orang tua dalah sumber penting yang hilang dalam upaya 

memerangi kehamilan pada remaja dan penyakit menular seksual, namun 

kebanyakan remaja mengatakan bahwa mereka tidak dapat berbicara bebas 

dengan orang tua mereka mengenai hal-hal seksual. Survei menunjukkan 

bahwa sekitar 17% pendidikan seks yang diterima remaja diperoleh dari 

ibu, dan hanya 2% yang diperoleh dari ayah, dan selebihnya dari teman  

sebaya, dan bahan bacaan.25 

Menurut Sarwono banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seks 

pranikah, salah satunya ialah kurangnya informasi tentang seks itu sendiri 

sehingga mereka mendapatkan informasi-informasi yang salah. Hal ini 

disebabkan orang tua tabu membicarakan seks, dan hubungan orang tua 

dan anaknya sudah terlanjur jauh, sehingga anak berpaling ke sumber-

sumber lain yang tidak akurat khususnya teman sebaya dan media.
26

 

Melihat pergaulan remaja pada saat ini sangatlah menghawatirkan, 

ini dapat dilihat dari beberapa hal yakni tinggi angka pemakaian narkoba 

dikalangan remaja dan dan adanya seks bebas dikalangan remaja diluar 

nikah. Ini sangat menghawatirkan bagi bangsa indonesia yaitu krisis moral 

yang terjadi dikalangan remaja. Hal ini perlu diatasi karena masa depan 

bangsa sangat bergantung pada generasi muda. Upaya pencegahan yang 

perlu dilakukan oleh kita semua misalnya saja dengan pendidikan formal 

yang ada didalamnya satu pendidikan moral selain pendidikan keagamaan 
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yakni adanya pendidikan tentang bahaya narkoba, hubungan seks diluar 

nikah, serta pentingnya pendidikan budi pekerti.27 

Untuk itu pemberian layanan informasi khususnya pada bimbingan 

pribadi oleh guru BK sangat lah penting, karena layanan informasi 

merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu 

akan informasi yang mereka perlukan. layanan informasi juga bermakna 

usaha-usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman 

tentang lingkungan hidupnya dan tentang perkembangan anak muda.
28

 Dan 

jika dikaitkan dengan bimbingan pribadi yaitu dengan memberikan siswa 

pembekalan tentang seks pranikah melalui layanan informasi, agar siswa 

memahami dan berkeinginan untuk menjauhinya. 

Dalam sebuah study yang dilakukan dinyatakan bahwa dari 1000 

situs yang dikunjungi, 10% diantaranya berorientasi seks, 40% remaja 

telah mengunjungi situs orang dewasa, 25% telah mengunjungi situs yang 

mendukung kebencian terhadap kelompok, 12% telah mengunjungi situs 

dimana ia dapat memperoleh informasi mengenai cara membeli sebuah 

senjata api.
29

 

Data menunjukkan dari usia kelas sepuluh dan sebelas, remaja 

mendapatkan informasi seksual dari media seperti televisi 57 % dan 

internet 60%. Ini merupakan tanggung jawab kita (keluarga, sekolah, dan 

masyarakat) lebih memahami dan mengerti keadaan seksual yang dihadapi 
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 Yundrik, Jahja,Psikologi Perkembangan,  (Jakarta: Prenada Media Group. 2011), h, 
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remaja dengan cara mengarahkannya kearah positif dan memberi informasi 

tentang seks.
30

 

Informasi yang diberikan guru BK sangatlah berguna, melalui 

layanan informasi siswa dapat mengetahui apa itu seks pranikah, 

bagaimana bahaya dan dampak yang ditimbulkan, sehingga bisa mencegah 

siswa ke perilaku seks pranikah, dan membuat mereka cenderung untuk 

menjauhi seks pranikah. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan dari menghindari memanipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum 

pernah diteliti oleh orang lain, penelitian terdahulu yang relevan dilakukan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Munawir Raja Arlizon, mahasiswa Universitas Riau jurusan Bimbingan 

dan Konseling, pada tahun 2014 meneliti dengan judul Pengaruh Layanan 

Informasi tentang Pendidikan Seks terhadap Peningkatan Sikap Seks Sehat 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Siak Hulu. Hasil dari penelitiannya 

adalah : dalam proses pemberian layanan siswa awalnya malu dan kaku 

melaksanakan layanan informasi, setelah melalui secara bertahap sebanyak 

lima kali pertemuan, siswa tidak lagi malu dan kaku membahasnya serta 

menjadi tahu dampak positif dari pendidikan seks. Hasil uji r 
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 Team Keperawatan,”Sikap Siswa SLTA terhadap Perilaku Seks Bebas Di Lingkungan 

Kabupaten Tasikmalaya”, Majalah Keperawatan Unpad, (Online), 2009, 11(20). 

http://www.majalahkeperawatanunpad.org,( diakses tanggal 1 Juni 2017). 

http://www.majalahkeperawatanunpad.org/
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menggunakan r hitung > r tabel (0,55 > 0,195), maka terdapat pengaruh 

positif yang signifikan layanan informasi tentang Pendidikan Seks Sikap 

Seks Sehat siswa. Sedangkan t hitung > t tabel (8,12 > 1,960), maka 

terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap seks sehat siswa sebelum 

dan sesudah pelaksanaan layanan informasi tentang pendidikan seks. 

2. Muhammad Firdaus, mahasiswa Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 

jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Bimbingan dan 

Konseling, pada tahun 2010  meneliti dengan judul: pengaruh layanan 

bimbingan kelompok terhadap perilaku seks pranikah siswa di SMAN 1 

Tambang Kabupaten Kampar, hasil penelitiannya ialah: pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok oleh guru pembimbing dilakukan dilakukan 

dengan empat kegiatan: membuat perencanaan kegiatan, pelaksanaan 

kegiatan, evaluasi kegiatan, dan tindak lanjut kegiatan. Keikutsertaan 

siswa dalam layanan bimbingan kelompok yang tergolong aktif berjumlah 

16 orang dengan persentase sebesar 47,05%,  yang tergolong kurang aktif 

berjumlah 11 orang dengan persentase 32.5%, sedangkan yang tergolong 

tidak atif berjumlah 7 orang dengan persentase sebesar 20.58%. Dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan 1%: 0.449  

3. Fadhila Arbi Dyah Kusumastuti, mahasiswa Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, Program Studi D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran pada 

tahun 2010 meneliti dengan judul: hubungan antara pengetahuan dengan 

sikap seksual pranikah remaja. Hasil penelitiannya: Hasil uji chi square 
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dengan tingkat kepercayaan 95% atau α= 0, 05 didapatkannilai X2 = 55, 

662 > X2 tabel (5,991), nilai p =0,000 ternyata X2 hitung lebih besar dari 

X2 tabel yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuandengan sikap seksual pranikah remaja. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberi batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini dipelukan agar tidak terjadi 

kesalahan terhadap penulisan ini. Konsep-konsep dioperasionalkan agar lebih 

mudah dan terarah. 

Konsep dalam kajian ini berkenaan dengan, layanan informasi bidang 

bimbingan pribadi dan pemahaman seks pranikah siswa. Sehubungan dengan 

itu maka: 

1. Layanan Informasi Bidang Bimbingan Pribadi ( Variabel X ) 

a. Setelah mengikuti  dan aktif dalam mengikuti layanan informasi 

tentang seks pranikah. 

b. Siswa memahami kemana mereka harus mencari informasi yang 

berhubungan dengan seks. 

c. Setelah diberikan layanan informasi siswa mengerti dan mengetahui 

tentang seks pranikah dan dampak yang ditimbulkan. 

d. Setelah diberikan layanan informasi tentang seks pranikah siswa lebih 

menjaga diri dari agar terhindar dari seks pranikah.31 

 

                                                           
31

 Tohirin, Loc. Cit. 
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2. Pemahaman Seks Pranikah ( Variabel Y ) 

a. Siswa mengetahui tentang seks pranikah. 

b. Siswa mampu menyebutkan dampak-dampak dari seks pranikah. 

c. Siswa mengerti dan berkeinginan untuk menjauhi seks pranikah. 

d. Siswa lebih mengarahkan diri ke hal yang positif.32 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Asumsi pada penelitian ini adalah pengaruh mengikuti layanan 

informasi bidang bimbingan pribadi terhadap pemahaman seks pranikah 

siswa. 

2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

peneliti, sampai terbukti melalui adanya data yang lampau, setelah 

menetapkan anggapan dasar membuat teori sementara yang kebenarannya 

masih perlu diuji.
33

 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara mengikuti layanan informasi 

bidang bimbingan pribadi terhadap pemahaman seks pranikah siswa di 

SMK Telkom Pekanbaru. 

                                                           
32

 Sarlito, W. Sarwono, Op. Cit. h, 167. 
33

Suharsimi Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h, 26. 
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Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mengikuti layanan 

informasi bidang bimbingan pribadi terhadap pemahaman seks 

pranikah siswa di SMK Telkom Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 


