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BAB III 

KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka teori 

Terdapat variabel-variabel bebas yang tidak teliti karena keterbatasan 

peneliti, misalnya faktor genetik. Variabel-variabel seperti usia, pendidikan, dan 

status perkawinan dianggap homogen pada sampel siswa SMA dengan adanya 
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kriteria inklusi. Variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, 

tempat tinggal, pengetahuan kesehatan seksual dan reproduksi, sikap terhadap 

seksualitas, kepercayaan diri, harga diri, religiusitas, paparan media pornografi, 

pengaruh kelompok sebaya, pengaruh orang tua, dan nilai. Variabel terikat dari 

penelitian ini adalah perilaku seksual remaja. Dengan demikian kerangka konsep 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

3.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka konsep 
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3.3 Hipotesis 

3.3.1 Hipotesis mayor 

Terdapat beberapa determinan perilaku seksual remaja pada siswa SMA di 

Kabupaten Demak. 

3.3.2 Hipotesis minor 

1) Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan perilaku seksual remaja 

pada siswa SMA di Kabupaten Demak 

2) Terdapat hubungan antara tempat tinggal dengan perilaku seksual remaja 

pada siswa SMA di Kabupaten Demak 

3) Terdapat hubungan antara pengetahuan tentang kesehatan seksual dan 

reproduksi dengan perilaku seksual remaja pada siswa SMA di Kabupaten 

Demak 

4) Terdapat hubungan antara sikap terhadap seksualitas dengan perilaku 

seksual remaja pada siswa SMA di Kabupaten Demak 

5) Terdapat hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku seksual remaja 

pada siswa SMA di Kabupaten Demak 

6) Terdapat hubungan antara harga diri dengan perilaku seksual remaja pada 

siswa SMA di Kabupaten Demak 

7) Terdapat hubungan antara religiusitas dengan perilaku seksual remaja pada 

siswa SMA di Kabupaten Demak 

8) Terdapat hubungan antara paparan media pornografi dengan perilaku 

seksual remaja pada siswa SMA di Kabupaten Demak 
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9) Terdapat hubungan antara pengaruh kelompok sebaya dengan perilaku 

seksual remaja pada siswa SMA di Kabupaten Demak 

10) Terdapat hubungan antara pengaruh orang tua dengan perilaku seksual 

remaja pada siswa SMA di Kabupaten Demak 

11) Terdapat hubungan antara nilai dengan perilaku seksual remaja pada siswa 

SMA di Kabupaten Demak. 

 

 

 


