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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa semua subyek menggunakan kedua bentuk locus of control yaitu internal

dan eksternal locus of control dalam melakukan hubungan seks pranikah sebagai

sikap pemberontakan terhadap ketidaksetujuan orangtua terhadap hubungan

pacaran pasangan subyek tersebut yang kemudian berakibat pada terjadinya

kehamilan pranikah yang diinginkan oleh pasangan subyek dengan tujuan agar

pasangan subyek tersebut dinikahkan.

Berdasarkan tema locus of control pada subyek penelitian ditemukan

bahwa dari ketiga dimensi yang ada yaitu internality, chance dan powerful others

terdapat dimensi yang lebih menonjol dari ketiga dimensi tersebut yaitu dimensi

internality dalam bentuk pengambilan keputusan untuk melakukan hubungan seks

pranikah pada pasangan suami isteri yang hamil sebelum pernikahan. Hal ini

dapat dilihat dari; pertama, munculnya sikap pemberontakan subyek terhadap

ketidaksetujuan orangtua dengan hubungan pacaran subyek sehingga subyek

merencanakan dan melakukan hubungan seks pranikah tersebut dengan tujuan

agar terjadi kehamilan pada pasangan subyek wanita dan kemudian mereka

dinikahkan. Kedua, masuknya informasi seksual dari pergaulan dan media yang

dapat meningkatkan libido seksual. Hal tersebut juga menimbulkan rasa penasaran

subyek untuk mencoba sendiri bagaimana rasanya berhubungan seks tanpa
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diimbangi dengan pengetahuan seksualitas yang benar dan konsep diri yang kuat.

Ketiga, adanya dorongan yang kuat dari dalam diri subyek terhadap rasa

mencintai dan ingin memiliki pada lawan jenis.

B. SARAN

Dari penelitian ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan terkait

penyempurnaan hasil penelitian, antara lain:

1. Adapun kelemahan dari penelitian ini adalah peneliti kurang dapat

mendekati lebih jauh/dalam kehidupan subyek karena

ketidakbersediaan subyek. Sehingga peneliti hanya menggunakan

metode wawancara dalam pengumpulan data. Untuk peneliti

selanjutnya mungkin dapat memperbaiki kelemahan ini dengan

mengikutkan metode observasi maupun alat-alat tes psikologi yang

terkait dengan hal ini dalam pengumpulan data.

2. kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti permasalahan

yang sama dapat memperluas fokus penelitian pada peran keluarga

terhadap locus of control pada pasangan suami isteri yang hamil

sebelum pernikahan sehingga dapat menambah variasi dalam

penelitian, karena pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian

terbatas pada pelaku seks pranikah yang menyebabkan terjadinya

kehamilan pranikah.


