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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak 

menuju ke masa dewasa. Selain mengalami perubahan fisik terdapat pula perubahan 

psikologis. Perkembangan secara fisik ditandai dengan semakin matangnya organ-

organ tubuh termasuk organ reproduksi. Sedangkan secara psikologis perkembangan 

ini nampak pada kematangan pribadi dan kemandirian. Ciri khas kematangan 

psikologis ini ditandai dengan ketertarikan terhadap lawan jenis yang biasanya 

muncul dalam bentuk lebih senang bergaul dengan lawan jenis dan sampai pada 

perilaku yang sudah menjadi kosumsi umum, yaitu berpacaran. Pacaran adalah suatu 

proses alami yang dilalui remaja untuk mencari seorang teman akrab yang di 

dalamnya terdapat hubungan dekat dalam berkomunikasi, membangun kedekatan 

emosi dan proses pendewasaan kepribadian guna menjalin relasi berpacaran. 

Relasi berpacaran menurut Safitri (2013) adalah hubungan sosial makhluk 

social yang berlainan jenis akibat adanya ketertarikan pada fisik atau non fisik 

(pribadi atau karakter) yang dibangun atas komitmen tanpa syarat tertentu yang 

harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Menurut Notoatmodjo dalam Qiem (2015), 

ciri-ciri relasi berpacaran dibedakan menjadi dua relasi yaitu relasi pacaran secara 

sehat dan relasi pacaran tidak sehat. Relasi pacaran sehat yaitu pacaran yang 

memenuhi kriteria sehat baik secara fisik yakni tidak ditemui adanya kekerasan 

secara fisik, secara psikis yakni bila sepasang individu yang menjalaninya mampu 

mengendalikan emosinya dengan baik, secara sosial tidak melampaui norma-norma 
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sosial dan secara seksual yakni tidak melakukan perilaku seksual pranikah. 

Sedangkan relasi pacaran tidak sehat adalah pacaran yang tidak memenuhi salah satu 

dari kriteria tersebut, yakni jika pacaran melewati batas-batas kewajaran dan 

menjurus ke perilaku seksual sebelum adanya ikatan pernikahan. Perilaku seksual 

pada remaja dapat diwujudkan dalam tingkah laku yang bermacam-macam, mulai 

dari perasaan tertarik, berkencan, berpegangan tangan, mencium pipi, berpelukan, 

mencium bibir, memegang buah dada di atas baju, memegang buah dada di balik 

baju, memegang alat kelamin di atas baju, memegang alat kelamin di bawah baju, 

dan melakukan hubungan badan. 

Ciri-ciri berpacaran tersebut juga ditemukan pada siswa Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Batik Surakarta. Berdasarkan hasil observasi saat siswa pulang sekolah 

banyak ditemui perilaku siswa yang sudah memiliki pacaran bergandengan tangan 

atau memeluk erat pasangan saat naik motor. Hasil observasi tersebut didukung hasil 

penyebaran kuesioner pada 70 siswa kelas XI yang sudah memiliki pacar diperoleh 

jawaban semua siswa (100%) saat berpacaran pernah berpegangan tangan, juga pada 

perilaku pernah mencium pipi pasangan diperoleh jawaban 70 siswa (100%), 

berpelukan 62 siswa (88,6%), mencium bibir 60 siswa (86%), memegang buah dada 

di atas baju 21 siswa (30%), memegang buah dada di balik baju 15 siswa (21,4%), 

memegang alat kelamin di atas baju 15 siswa (21,4%), memegang alat kelamin di 

bawah baju sebanyak 11 siswa (15,7%). Hasil penyebaran kuesioner tersebut 

menunjukkan bahwa siswa berpacaran tidak sehat. Hasil wawancara dengan 10 

siswa diperoleh jawaban yang hampir sama alasan siswa saat berpacaran melakukan 

pacaran tidak sehat, karena ingin mencoba dan merasakan seperti pada film yang 
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siswa tonton dan cerita teman. Bagi siswa yang sudah pernah memegang dada atau 

alat kelamin karena siswa kurang mampu mengontrol emosinya. 

Selanjutnya, dari 70 siswa tersebut juga ditemui relasi berpacaran sehat seperti 

jawaban berpacaran di tempat ramai ada 9 siswa (12,8%), berpacaran dengan 

mengutamakan komunikasi saja baik bertatap muka atau melalui media handphone 

sebanyak 12 siswa (17,1%), berpacaran mengajak teman atau bersama-sama dengan 

teman ada 9 siswa (12,8%), tidak melakukan kekerasan sebanyak 29 siswa (41,4%), 

saling menghargai pasangan ada 26 siswa (37,1%), dan saling memberi dukungan 

pada pasangan sebanyak 16 siswa (22,8%).  

Akibat relasi pacaran sehat atau tidak sehat berdasarkan pendapat Arifin 

(dalam Qiem, 2015) ada dampaknya. Berpacaran secara sehat berdampak positif 

antara lain prestasi sekolah tergantung bagaimana pacaran dapat menjadi motivasi 

untuk meningkatkan prestasi belajar, pergaulan sosial jika pola interaksi dalam 

pacaran banyak melibatkan interaksi dengan orang lainnya, aktivitas pacaran dapat 

menjadi produktif jika kegiatan pacaran diisi dengan mengisi hal-hal yang 

bermanfaat, dan hubungan emosional (saling mengasihi, menyayangi, dan 

menghormati) yang terbentuk ke dalam pacaran dapat menimbulkan perasaan aman, 

nyaman, dan terlindungi. Berpacaran tidak sehat berdampak negatif, antara lain 

prestasi sekolah dapat menurun jika pacaran dapat menghilangkan konsentrasi 

belajar, pergaulan sosial jika pola interaksi dalam pacaran hanya melakukan 

kegiatan berdua sehingga pergaulan kurang luas, keterkaitan pacaran dengan seks, 

awalnya memang sebagai tanda atau ungkapan kasih sayang yang selanjutnya 

remaja melakukan perbuatan yang menjurus pada kebebasan seks.  
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Informasi kebebasan seks sangat mudah diadopsi oleh remaja, hal ini termasuk 

informasi tentang seksual tanpa batas. Tidak sedikit informasi yang diperoleh remaja 

disalahartikan, sehingga menimbulkan berbagai perilaku menyimpang yang 

akibatnya tidak saja merugikan remaja itu sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang 

lain, seperti melakukan hubungan seks dengan pacar tanpa memperhitungkan akibat 

yang timbul, yaitu kehamilan, penyakit menular seksual. Selain itu, dapat negatif 

saat berpacaran terjadi tindak kekerasan saat menjalin hubungan dengan pacar. 

Kenyataan tersebut didukung dari berbagai penelitian seperti yang telah 

dilakukan oleh Astutik dan Laksono (2015) yang meneliti tentang tindak kekerasaan 

saat berpacaran. Hasil penelitian menunjukkan jenis kekerasan yang kekerasan fisik 

antara lain mendapatkan mencubit keras dengan frekuensi 97,67%, pelecehan 

psikologis berbicara keras dengan frekuensi 86,04%, penyalahgunaan ekonomi 

dengan frekuensi 88,37% dipaksa untuk membayar tiket tempat rekreasi, dan 

penyalahgunaan sosial dengan frekuensi 65,11% selalu dikontrol saat menggunakan 

handphone. 

Hasil penelitian tentang remaja berpacaran dan melakukan perilaku seksual 

dilakukan oleh Synovote Research (Jawa Pos, 2016) di empat kota (Surabaya, 

Jakarta, Bandung, Medan) yang melibatkan 450 remaja memperoleh hasil 44 % 

responden mengaku ketika berpacaran punya pengalaman seksual ketika berusia 16-

18  tahun dan 16 % lainnya punya pengalaman seksual ketika berusia 13-15 tahun. 

Rata-rata responden juga mengaku pernah melakukan deep kissing, pelukan, 

perabaan, dan hubungan intim saat berpacaran. Berdasarkan penelitian tersebut 

diperoleh gambaran bahwa sebagian besar remaja mulai melakukan hubungan 

seksual pada usia 16 tahun. 
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Penelitian yang dilaksanakan oleh Shaluhiyah (2012) pada tiga kota di Jawa 

Tengah, yaitu Semarang, Solo, dan Purwokerto memperoleh hasil 22 % responden 

laki-laki dan 6 % responden perempuan saat berpacaran sudah melakukan hubungan 

seksual. Di Surakarta tentang perilaku seksual saat berpacaran pada remaja SMU 

tahun 2015  menyebutkan bahwa 30,09 % subjek laki-laki dan 5,33 % perempuan 

telah melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual kebanyakan dilakukan 

bersama dengan pacarnya. Kebanyakan alasan remaja melakukan hubungan seksual 

adalah karena pengaruh lingkungan, VCD, buku dan film porno, serta alasan karena 

kemajuan jaman dan supaya gaul (Taufik, 2014).  

Banyak dampak perilaku seks bebas saat berpacaran, hasil survey BKKBN 

tahun 2015 sekitar 51 % remaja di wilayah Jabodetabek sudah tidak perawan. 

Sebanyak 4% responden yang mengaku melakukan hubungan seksual sejak usia 16-

18 tahun,16 % melakukan pada usia 13-15 tahun, Seks pranikah di Surabaya 

mencapai 47%, di Bandung dan Medan 52%. Perilaku seks bebas di kalangan 

remaja berdampak pada kasus infeksi penularan HIV/AIDS yang cenderung 

berkembang di Indonesia, sedangkan tempat favorit untuk melakukan hubungan 

seksual adalah di rumah sebanyak 40 %, di tempat kost 30 % dan di hotel 30% 

(Alavi, Salina, Fauziah, Noremy, Mohd, Noorhasliza, 2016).  

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi relasi remaja dalam berpacaran. Hal 

ini dibuktikan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Darmasih (2013), terhadap 

114 responden diperoleh hasil bahwa perankeluarga mempunyai pengaruh yang 

tinggi terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja SMA di Surakarta. Di dukung 

oleh laporan dari Ihsan (2014) wartawan Suara Merdeka bahwa responden yang 

memiliki keluarga yang tidak harmonis sebesar 60,8% berisiko melakukan perilaku 
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seksual pranikahdan melakukan kekerasan saat berpacaran. Sisanya 39,2% memiliki 

keluarga hamonis tidak berisiko melakukan perilaku seksual pranikah dan kekerasan 

dalam berpacaran. 

Collins, Welsh, dan Furman (2017) menjelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi relasi berpacaran dibedakan dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan 

ekstrinsik. Faktor intrinsic meliputi religiusitas, penalaran moral, kontrol diri, dan 

harga diri. Faktor ekstrinsik berasal dari lingkungan keluarga, teman bergaul, media 

massa, dan sosial budaya. Hidayat (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa ada hubungan penalaran moral dengan perilaku seks remaja berpacaran, 

penalaran moral remaja rendah meningkatkan perilaku seks remaja semakin 

meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Wahareni (2016) menyimpulkan adanya 

hubungan antara moral dengan perilaku seksual.perilaku seksual yang dilakukan 

oleh remaja dipengaruhi oleh kognitif. Teori disonansi kognitif menyatakan bahwa 

dalam diri individu terdapat pemikiran yang baik dan buruk mempengaruhi sikap, 

dan sikap tersebut berpengaruh terhadap perilaku. 

Santrock (2012) berpendapat bahwa remaja memiliki penalaran moral yang 

berkaitan dengan kognitif yaitu dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. 

Pemikiran baik dan buruk berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Remaja dalam 

perkembangannya belum memiliki sikap yang konsisten, sehingga memungkinkan 

remaja untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk termasuk dalam hubungan seks 

bebas saat berpacaran. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi relasi berpacaran yaitu berasal dari luar 

individu yaitu adanya dukungan sosial dari teman sebaya. Cakar dan Tagay (2017) 

menyatakan bahwa dukungan sosial adalah informasi dari orang yang dicintai dan 
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dipedulikan, dihormati dan dihargai, serta bagian dari hubungan dan kewajiban 

bersama. Dukungan sosial yang diberikan orang-orang yang terdekat, orang yang 

dicintai dan dihormati individu, termasuk dengan teman sebaya. 

Dariyo (2015) menjelaskan bahwa kelompok teman sebaya memiliki peran 

yang sangat penting bagi perkembangan remaja, baik secara emosional atau sosial. 

Bentuk ikatan emosional antara individu satu dengan individu lainnya dalam 

komunitas sosial sebagai aktualisasi bagi remaja sebagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhan berafiliasi. Kelompok teman sebaya merupakan sumber afeksi, simpati, 

pemahaman, dan panduan moral. Kelompok teman sebaya dapat menjadi media 

dalam usaha pengarahan moral dan perilaku kedisiplinan remaja, sehingga dukungan 

teman sebaya memunginkan berpengaruh terhadap kepatuhan remaja pada peraturan 

sebagai kemampuan remaja dalam mengontrol emosi. 

Thalib (2010) menjelaskan bahwa kontrol diri menggambarkan keputusan 

individu melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan relasi yang telah disusun 

guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Remaja 

yang memiliki kontrol diri yang baik akan mempertimbangkan apa yang sesuai 

dengan dirinya tetapi juga mementingkan perasaan orangtua dan teman sebayanya. 

Sebaliknya remaja yang kurang mampu mengontrol dirinya menungkinkan remaja 

untuk melanggar aturan-aturan. 

Lemahnya kontrol diri dalam masa remaja sangat perlu diperhatikan.Salah 

satunya dalam hal berpacaran. Remaja mudah sekali tertarik dengan hal yang baru 

dan yang belum pernah remaja alami, sehingga remaja ini perlu memiliki kontrol 

diri yang baik agar perilaku berpacaran yang mereka lakukan tidak melanggar 

norma, aturan dan etika yang ada di masyarakat. Remaja memiliki kontrol diri yang 
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baik, maka remaja dapat mencegah diri untuk bertindak atau bertingkah laku di luat 

batas saat berpacaran. 

Heller dan Johannes (2017) menjelaskan bahwa kontrol diri dapat diartikan 

sebagai suatu aktivitas pengendalian tingkah laku. Kemampuan untuk menyusun, 

membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa 

individu ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk 

menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat 

membawa individu kearah konsekuensi positif. Kontrol diri merupakan salah satu 

potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan selama proses dalam kehidupan, 

termasuk dalam menghadapi kondisi di lingkungannya. Kontrol diri dapat digunakan 

sebagai suatu yang bersifat mencegah hal negatif dari lingkungan. Oleh sebab itu, 

kontrol diri diperlukan untuk mengontrol perilaku yang negatif. 

Noor (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keterkaitan antara 

kontrol diri dengan perilaku seksual pada remaja saat berpacaran memperlihatkan 

bahwa kemampuan mengendalikan diri remaja berperan penting dalam menekan 

perilaku seksual remaja baik yang berbentuk perilaku seksual remaja masturbasi, 

dan bersetubuh. Dengan adanya kontrol diri yang kuat, remaja dapat menekan 

stumulus-stimulus negatif baik dari dalam diri maupun dari luar diri yang dapat 

mempengaruhi perilaku seksual remaja tersebut. 

Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ada permasalahan 

perilaku remaja berpacaran cenderung menyimpangatau relasi berpacaran negatif, 

seperti mengalami tindakan kekerasan terhadap pasangan atau melakukan perilaku 

seksual yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan dalam ikatan pernikahan. Akibat 

remaja berpacaran mengalami tindak kekerasan berdampak pada psikologis remaja, 
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yaitu mengalami kecemasan dan sulit tidur, remaja hamil sebelum pernikahan atau 

terkena penyakit menular. Relasi berpacaran dipengaruhi oleh banyak faktor, tiga 

diantaranya yaitu penaralan moral, dukungan sosial teman sebaya, dan kontrol diri 

diduga memiliki peran kuat dalam mempengaruhi relasi berpacaran remaja. Oleh 

sebabitu, dalam penelitian dalam penelitian ini diberi judul Hubungan antara 

Penalaran Moral, Dukungan Sosial Teman Sebaya, dan Kontrol Diri dengan 

RelasiBerpacaran Pada Remaja di Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah model korelasi antara penalaran moral dengan relasi berpacaran 

pada remaja di Surakarta? 

2. Bagaimanakah model korelasi antara dukungan sosial teman sebaya dengan 

relasi berpacaran pada remaja di Surakarta? 

3. Bagaimanakah model korelasi antara penalaran moral dengan relasi berpacaran 

yang dimediasi kontrol diri pada remaja di Surakarta? 

4. Bagaimanakah model korelasi antara dukungan sosial teman sebaya dengan 

relasi berpacaran yang dimediasi kontrol diri pada remaja di Surakarta? 

 
 

 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Atas dasar penjelasan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah, 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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a. Korelasi antara penalaran moral dengan relasi berpacaran pada remaja di 

Surakarta. 

b. Korelasi antara dukungan sosial teman sebaya dengan relasi berpacaran pada 

remaja di Surakarta. 

c. Korelasi antara penalaran moral dengan relasi berpacaran yang dimediasi 

kontrol diri pada remaja di Surakarta. 

d. Korelasi antara dukungan sosial teman sebaya dengan relasi berpacaran yang 

dimediasi kontrol diri pada remaja di Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuawan di bidang psikologi 

pendidikan, khususnya tentang penalaran moral, dukungan sosial teman sebaya, 

kotrol diri, dan relasi berpacaran pada remaja. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terlibat 

dalam penelitian ini, yaitu subjek penelitian dan peneliti selanjutnya.   

1) Bagi Remaja 

Diharapkan remaja dapat memahami penalaran moral sebagai dasar untuk 

berperilaku positif atau saat berinteraksi dengan teman, sehingga diperoleh 

dukungan teman sebaya. Adanya penalaran moral dan dukungan sosial teman sebaya 

dapat meningkatkan kotrol diri dan saat menjalin hubungan dengan pacar dalam 

relasi berpacaran remaja berperilaku positif. 
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2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan 

dan tambahan pustaka untuk penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. 

 

 

 

D. Kebaruan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan seseorang diharapkan adaperbedaan dengan 

penelitian lain atau penelitian sebelumnya. Sehubungan dengan penelitian selarang 

tentang penalaran moral, dukungan teman sebaya, kontrol diri, dan relasi 

berpacaran, penelitian-penelitian tersebut, antara lain:  

Tabel 1  

Kebaruan Penelitian 

Nama dan Judul Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Perbedaan Penelitian 

Amalia (2012) 

Relasi Pacaran 

Ditinjau dari Pola 

Asuh Orang Tua 

Pada Remaja 

Kelas XI Di SMA 

Panca Marga 1 

Lamongan 

Variabel 

dependen: 

Relasi 

berpacaran 

 

Variabel 

dependen: 

Pola asuh 

orang tua 

Kuantitatif, 

korelasi 

product 

moment 

Ada hubungan 

pola asuh 

orang tua 

dengan relasi 

pacaran pada 

remaja (kelas 

XI) di SMA 

Panca Marga 1 

Lamongan. 

Pola asuh 

orang tua 

berpengaruh 

terhadap relasi 

pacaran pada 

remaja 

Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang 

dilakukan sekarang pada 

variabel independen dan 

analisis data. Penelitian 

sebelumnya pada variaberl 

indenpenden hanya satu yaitu 

pola asuh orang tua, penelitian 

sekarang ada tiga yaitu   

penalaran moral, dukungan 

social teman sebaya, dan 

kontrol diri. Analisis data 

penelitian sebelumnya 

menggunakan korelasi 

product moment, sedangkan 

penelitian sekarang 

menggunakan analisis data 

SEM. 

Cheng (2014) The 

Predictive Effects 

of Self-Esteem, 

Moral Self, and 

Moral Reasoning 

on Delinquent 

Behaviors of 

Hong Kong 

Variabel 

dependen: 

Perilaku 

remaja 

 

Variabel 

Kuantitatif 

korelasi 

rho. 

Moral dan 

penalaran 

moral yang 

pada 

umumnya 

terkait negatif 

dengan 

kenakalan, 

tapi global 

yang harga 

Perbedaan penelitian yang 

dilakukan Cheng (2014) 

dengan penelitian sekarang 

pada variabel penelitian 

dukungan social teman 

sebaya, kontrol diri, dan relasi 

berpacaran. Demikian juga 

pada analisis data,   penelitian 

yang dilakukan Cheng (2014) 

menggunakan korelasi rho dan 
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Young People. dependen: 

Self-Esteem, 

Moral Self, 

Moral 

Reasoning 

diri tidak 

memiliki 

hubungan 

linear yang 

signifikan 

dengan 

kenakalan. 

penelitian sekarang 

menggunakan analisis data 

SEM.  Perbedaan pada pada 

subjek penelitian, penelitian 

sebelumnya pada remaja usia 

17 – 21 tahun, penelitian 

sekarang pada siswa SMA. 

Chariri (2015) 

Pengaruh Kontrol 

Diri Terhadap 

Perilaku 

Seksualitas 

Mahasiswa 

Universitas 

Pembangunan 

Nasional 

“Veteran” 

Fakultas Ilmu 

Sosial Jurusan 

Adminitrasi Bisnis 

Angkatan 2011 

Surabaya. 

Variabel 

dependen: 

Perilaku 

seksual 

 

Variabel 

dependen: 

Kontrol diri 

Kuantitatif  

Regresi 

sederhana 

Kontrol diri 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

perilaku 

seksual 

remaja. 

Mahasiswa 

sulit 

mengontrol 

pikiran dan 

perilakunegati

f dalam 

berpacaran. 

Penelitian yang dilakukan 

Chariri (2015) dengan 

penelitian sekarang pada 

variabel penelitian penalaran 

moral, dukungan teman 

sebaya, dan relasi berpacaran. 

Penelitian yang dilakukan 

Chariri (2015) menggunakan 

regresi sederhana dan 

penelitian sekarang 

menggunakan analisis data 

SEM.  Perbedaan subjek 

penelitian sebelumnya pada 

mahasiswa,penelitian sekarang 

pada siswa SMA.  

Battaglini, Díaz, 

dan Patacchini 

(2017), Self-

control and peer 

groups: An 

empirical analysis 

Variabel 

dependen: 

Kontrol diri 

 

Variabel 

dependen: 

Dukungan 

teman 

sebaya 

Kuantitatif 

Analisis 

SEM 

Dukungan 

teman sebaya 

berpengaruh 

terhadap 

control diri. 

Kedekatan 

peer-group  

saling berbagi 

pengalaman 

dan 

sebagai tempat 

remaja untuk 

mencapai 

otonomi dan 

independensi.  

 

Perbedaan penelitian pada 

variabel. dalam penelitian 

sekarang ada variabel 

penalaran moral  dan relasi 

berpacaran. Penelitian yang 

dilakukan.  Perbedaan subjek 

penelitian sebelumnya pada 

mahasiswa,penelitian sekarang 

pada siswa SMA. 

Mardiah,  

Satriana, dan  

Syahriati 

(2017),Peranan 

Dukungan Sosial 

dalam Mencegah 

Kekerasan dalam 

Pacaran: Studi 

Korelasi Pada 

Remaja Di 

Jakarta 

Variabel 

dependen: 

Dukungan 

sosial 

 

Variabel 

dependen: 

Kekerasan 

dalam 

berpacaran 

Kuantitatif, 

korelasi 

regresi 

berganda 

Peranan 

keluarga 

sangat 

berkorelasi 

terhadap 

kecenderunga

n seseorang 

untuk 

melakukan 

perilaku 

kekerasan 

dalam 

berpacaran, 

namun tidak 

dengan teman 

sebaya dan 

significant 

Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang 

dilakukan sekarang pada 

variabel independen dan 

analisis data. Penelitian 

sebelumnya pada variabel 

indenpenden hanya satu yaitu 

dukungan sosial, penelitian 

sekarang ada tiga yaitu   

penalaran moral, dukungan 

social teman sebaya, dan 

kontrol diri. Subjek penelitian 

terdahulu para remaja berusia 

antara 15 – 18 tahun, 

penelitian sekaran pada siswa 

SMA. Analisis data penelitian 

sebelumnya korelasi regresi 
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others. berganda, penelitian sekarang 

menggunakan analisis data 

SEM. 

Bijvank, 

Tonnaer,dan and 

Jolles (2017), 

Self-Perceived 

Problems in 

Sleeping and in 

self-control are 

Related to First 

Year study 

Success in Higher 

Education 

 

Variabel 

dependen: 

Prestasi 

belajar 

 

Variabel 

dependen: 

Masalahan 

tidur, self 

control 

 Ada hubungan 

dukungan 

sosial teman 

sebaya dan 

kontrol diri 

dengan 

prestasi 

belajar 

Tidak ada 

hubungan 

Kualitas tidur 

dengan 

prestasi 

belajar 

mahasiswa 

Penelitian sebelumnya pada 

variabel indenpenden hanya 

dua yaitu kualitas tidur dan 

control diri, penelitian 

sekarang ada tiga yaitu   

penalaran moral, dukungan 

social teman sebaya, dan 

kontrol diri. Subjek penelitian 

terdahulu pada mahasiswa, 

penelitian sekaran pada siswa 

SMA. Analisis data penelitian 

sebelumnya menggunakan 

korelasi regresi berganda, 

sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan analisis data 

SEM. 

 


