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BAB V 
 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya dapat disimpulkan  : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi r = -0,481;  p=0,000 

(p<0,01). Artinya ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara kontrol 

diri dengan sikap terhadap perilaku seksual. Artinya semakin tinggi kontrol diri  

maka semakin rendah sikap terhadap perilaku seksual, begitu pula sebaliknya 

semakin rendah kontrol diri maka semakin tinggi sikap terhadap perilaku 

seksual. 

2. Sumbangan kontrol diri  terhadap sikap terhadap perilaku seksual  sebesar 

23,1%, maka masih terdapat 76,9% faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

sikap terhadap perilaku seksual selain variabel kontrol diri.    

3. Kontrol diri pada subjek penelitian tergolong sedang, ditunjukkan rerata 

empirik (RE) = 72,310 dan rerata hipotetik (RH) = 70. 

4. Sikap terhadap perilaku seksual pada subjek penelitian tergolong sedang, 

ditunjukkan rerata empirik (RE) = 59,190 dan rerata hipotetik (RH) = 62,5. 

 
 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan 

saran kepada: 
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1. Subjek penelitian  

Disarankan untuk meningkatkan kontrol diri dan menurunkan sikap terhadap 

perilaku seksualnya dengan cara mengendalikan perilaku, pikiran, serta 

menggunakan informasi dan pengetahuanya dengan mengikuti berbagai 

kegiatan positif seperti organisasi kepemudaan selain karang taruna, kegiatan 

keagamaan,  menyalurkan hobi dalam olahraga atau kesenian. Selain itu 

dalam setiap tindakan harus mematuhi nilai-nilai moral dan sosial khususnya 

dalam pergaulan antar lawan jenis, selektif memiliki teman pergaulan, 

menghindari pergaulan bebas.  

2.   Bagi orangtua 

Disarankan untuk membantu meningkatkan kontrol diri dan menurunkan 

sikap terhadap perilaku seksualnya putra-putrinya agar tidak terjebak dalam 

sikap terhadap perilaku seksual, misalnya menanamkan nilai-nilai religius dan 

moral,  membekali anak dengan pengetahuan tentang seks bebas, memberi 

kesempata mengembangkan hobi serta memberi kegiatan positif seperti les. 

kursus musik, olahraga, meluangkan waktu setidaknya  satu bulan sekali 

untuk liburan bersama anggota keluarga, menerapkan disiplin dan 

pengawasan yang ketat pada anak agar tidak bergaul dengan anak-anak nakal. 

3.  Bagi peneliti selanjutnya 

Disarankan menggunakan variabel sikap terhadap seksual sebagai variabel 

bebas, dan variabel kontrol diri sebagai variabel tergantung, karena perilaku 

timbul setelah adanya sikap. Ataupun menggunakan variabel tergantung lain 

yang dapat dipengaruhi variabel sikap terhadap perilaku seksual selain variabel 

kontrol diri.  


