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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses perkembangan dan pertumbuhan sebagai manusia ada fase 

perkembangan, yaitu fase remaja. Remaja (Adolescence) di artikan sebagai masa 

perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup 

perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional (Santrock, 2003 ). Menurut 

Stanley Hall remaja adalah masa antara usia 12 sampai 23 tahun dan penuh 

dengan topan dan tekanan. Topan dan tekanan adalah konsep Hall tentang remaja 

di mana masa ini adalah masa goncangan yang ditandai dengan konflik dan 

perubahan suasana hati (Santrock, 2003). Dan Erikson mengatakan bahwa fase 

remaja yaitu fase di mana remaja akan mengalami krisis identitas dan 

kebingungan identitas dan meningkat selama tahapan ini. Dalam hal ini, individu 

dihadapkan pada pertanyaan siapa mereka, mereka itu sebenarnya apa dan kemana 

mereka menuju dalam hidupnya. Erikson juga mengemukakan pada fase ini 

adalah periode trial and error karena dalam tahap ini remaja diizinkan untuk 

bereksperimen dengan beragam cara dan untuk melatih peran-peran untuk 

membangun identitas ego mereka (Santrock, 2008). Menurut Piaget dalam 

bukunya Hurlock (2008:206) mengatakan bahwa secara psikologis masa remaja 

adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di 

mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua 

melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam 

masalah hak.  
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Tahapan perkembangan kehidupan manusia tidak terlepas dari batasan 

rentang usia fase kehidupannya. Dalam hal ini ada batasan definisi remaja, secara 

umum masa remaja di bagi menjadi 2 kategori yaitu awal masa remaja dan akhir 

masa remaja. Awal masa remaja kira-kira sama dengan sekolah menengah 

pertama dan mencakup kebanyakan perubahan pubertas. Sedangkan akhir masa  

akhir menunjuk pada kira-kira setelah usia 15 tahun (Santrock, 2003). Menurut 

Papalia (2008), batasan remaja di bagi menjadi dua yaitu masa remaja awal dan 

masa remaja akhir. Masa remaja awal berlangsung kira-kira dari 11 tahun atau 12 

tahun sampai 14 tahun. Masa remaja akhir berlangsung kira-kira 15 tahun sampai 

20 tahun. WHO (World health Organization) membagi kurun usia remaja dalam 2 

bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. (Fatimah, 

2008:171). Dan pada masa remaja akhir ini minat pada karir, pacaran dan 

eksplorasi identitas seringkali lebih nyata dalam masa remaja akhir ketimbang 

dalam masa remaja awal. Ini menandakan bahwa remaja akhir mempunyai posisi 

yang penting yang harus diperhatikan oleh banyak pihak. 

Karena remaja berkembang baik fisik, sosial, kognitif maupun emosional, 

maka  lambat laun akan berpengaruh terhadap tingkah laku remaja dan juga 

remaja masih belum menemukan identitas diri mereka yang sebenarnya, maka 

dalam kehidupan sehari-hari ada banyak penyimpangan-penyimpangan perilaku 

remaja di antaranya tawuran pelajar, merokok, berpacaran, membolos, free sex 

dan lain sebagainya. Dalam era teknologi dan perkembangan jaman yang pesat 

ini, perilaku-perilaku seperti ini semakin hari menjadi sesuatu yang wajar dan 
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perilaku ini juga  tidak hanya dalam satu sekolah  saja tetapi merambah keseluruh 

pelosok negeri baik itu untuk di daerah perkotaan atau pedesaan.  

Salah satu dari kenakalan remaja yaitu perilaku seksual remaja. Mengapa 

perilaku seksual? Karena dari penyimpangan perilaku seksual menimbulkan 

masalah yang besar untuk diri sendirinya dan lebih luasnya untuk lingkungan 

sekitarnya. Perilaku seksual ini berawal dari yang bernama pacaran. Kata-kata 

berpacaran remaja adalah sesuatu yang sering kita dengar dikehidupan kita, 

remaja berpacaran adalah sesuatu yang wajar dan jika tidak adalah menjadi 

seseorang yang tabu, ketinggalan jaman, dan tidak laku dan tidak gaul. Yang 

terjadi saat ini yaitu saat fisik remaja berubah dan dalam perubahannya juga 

berpengaruh terhadap minat seks dan perilaku seks remaja. Meningkatnya minat 

remaja pada seks, remaja berusaha untuk mencari informasi yang lebih banyak 

mengenai apa itu seks dan tingkah laku seksual remaja biasanya sifatanya 

meningkat atau progresif, biasanya diawali dengan necking ( berciuman sampai ke 

daerah dada), kemudian di ikuti oleh petting (saling menempelkan alat kelamin), 

kemudian hubungan intim atau pada beberapa kasus, seks oral, yang secara besar 

meningkat pada remaja (Santrock, 2003). Dan mereka mendapatkan informasi 

mengenai seks lebih senang dengan teman-temannya dari pada dari orangtuanya. 

Dan hanya sedikit remaja yang berharap seluk-beluk tentang seks dipelajari dari 

orangtuanya.  

Perilaku seksual adalah segala bentuk tingkah laku yang didorong oleh 

hasrat seksual, baik dengan lawan jenis, maupun dengan sesama jenis. Bentuk-

bentuk tingkah laku ini bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai 
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dengan tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Pada perilaku 

seksual ini, objek seksualnya bisa dengan orang lain, orang dalam khayalan, 

maupun diri sendiri (Sarwono, 2007). Sebagian dari perilaku seksual memang 

tidak berdampak langsung pada pribadi seseorang akan tetapi berdampak serius 

jika mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), dan terjangkitnya 

penyakit menular dan akan merasa sangat bersalah yang berlebihan hingga bisa 

menyebabkan depresi berat bahkan bunuh diri. 

 Dari data BKKBN tahun 2010 di Jabodetabek menunjukkan remaja yang 

hilang keperawanannya yaitu 51 %, dan untuk daerah Surabaya 54%, Medan 

52%, Bandung 47%, Yogyakarta 37%.  Komisi perlindungan anak Indonesia 

setelah melakukan penelitian di 12 kota besar di Indonesia pada tahun 2007 

mendapatkan hasil bahwa 92% pelajar/ remaja itu pernah melakukan kissing, 

petting dan oral seks, sedangkan 62 % untuk remaja yang melakukan hubungan 

intim, dan 22,7% remaja yang melakukan aborsi. Dan menurut BKKBN juga 

mengatakan bahwa usia pacaran remaja saat berusia 12 tahun (Siauw, 2013:34).  

Bagaimana untuk menghindarinya? Yaitu dengan adanya pendidikan seks 

baik dilingkungan formal atupun informal. Untuk di Indonesia sendiri, banyak 

para pendidik juga yang menganggap bahwa seks itu sesuatu yang tabu. 

Begitupula dengan orangtua yang belum memahami betul apa itu pendidikan seks. 

Mereka juga sama menganggap tabu tentang pendidikan seks.  

Menurut Sarwono  (1994), secara umum pendidikan seksual adalah suatu 

informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang 

meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku 
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seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan 

kemasyarakatan. Masalah pendidikan seksual yang diberikan sepatutnya berkaitan 

dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, apa yang dilarang, apa yang 

dilazimkan dan bagaimana melakukannya tanpa melanggar aturan-aturan yang 

berlaku di masyarakat. Dari definisi tersebut sudah jelas disebutkan bahwa 

pendidikan seks juga berkaitan dengan norma-norma yang ada dimasyarakat agar 

berjalan searah sehingga tidak ada pemisah diantara keduanya, menyatu satu sama 

lain dan saling mendukung.  

 Firman Allah menyebutkan  dalam Al-quran surat al-Israa ayat 32 yaitu : 

   

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. 

       Dari ayat Alquran tersebut, disebutkan bahwa barang siapa yang 

mendekati zina, itu adalah perbuatan yang keji. Definisi zina sendiri menurut Al-

Malikiyah mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang 

dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan 

haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja. Jika kita melakukan 

zina terdapat dampak negatif yaitu di antaranya akan terkena berbagai penyakit 

kelamin, menghasilkan anak yang tidak diinginkan. Dan mendorong perbuatan 

dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang 

telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah 

berzina.  Bentuk-bentuk zina menurut  pandangan islam yaitu saling 
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berpandangan, berpegangan tangan, ciuman, bercumbu, menyentuh kulit lawan 

jenis, berhubungan seks, dan lain sebagainya. Dalam islam juga  mengajarkan 

bahwa antara lawan jenis harus saling menjaga pandangan, tidak saling 

bergandengan tangan, bercumbu, melakukan hubungan badan sebelum menjadi 

muhrim (sah, seseorang itu). 

 Salah satu tugas perkembangan remaja menurut Hurlock yaitu mampu 

menerima dan memahami peran seks dewasa (Ali,dkk.2008). Dalam hal ini 

remaja harus mengetahui bahwa saat dunia remaja sekarang untuk peran seks itu 

belum bisa dilakukan, remaja hanya bisa belajar untuk mengetahui pendidikan 

seks sekarang seperti apa dan apa yang harus dipersiapkan sekarang untuk 

memahami peran seks saat dewasa kelak. 

Dalam kehidupan remaja, kontrol diri atau memonitor diri sudah ada sejak 

dini. Saat dilingkungan formal dan non-formal remaja tidak mendapatkan 

pendidikan mengenai apa itu seks, maka remaja itu sendiri lah yang 

mengontrolnya karena hal ini juga berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di 

dalam masyarakat. Saat perilaku kita tidak sesuai dengan norma yang ada di 

masyarakat maka kita akan menjadi orang yang dianggap tidak normal dengan 

kebiasaan orang. Dalam kaitannya dengan remaja, terutama remaja akhir, bahwa 

semakin usia remaja bertambah maka proses belajar itu diperoleh, dan proses 

belajar merupakan pusat perkembangan kontrol diri. Melalui pengkondisian 

responden, kita mempelajari asosiasi dengan stimulus yang menyenangkan dan 

menyakitkan, jadi melatih diri sendiri untuk menunda pemuasan melalui 

pengkondisian operan, kita belajar mengontrol diri sendiri untuk mencapai 
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konsekuensi yang memuaskan. Kontrol Diri diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat 

membawa ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri menurut Averiil (1973) yaitu 

personal kontrol, yang terdiri dari kontrol perilaku, kontrol kognitif dan 

mengontrol kepuasan. Kontrol diri menurut Beck (2000) merupakan kemampuan 

seseorang untuk menghambat atau mencegah suatu impuls agar tidak muncul 

dalam bentuk tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan standar 

moral. Menurut Chaplin (1999) kontrol diri adalah kemampuan untuk 

membimbing tingkah lakunya sendiri; kemampuan untuk menekan atau 

merintangi impuls-implus atau tingkah laku yang impulsif. Impuls-impuls inilah 

yang akan menggerakan seseorang melakukan setiap tingkah laku yang 

dilakukannya. Dengan adanya kontrol diri inilah kita mampu belajar mengenai 

pemuasan kebutuhan diri. 

 Firman Allah dalam surat An-Naziat ayat 37-41  mengatakan bahwa: 

 

Artinya “Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan 

kehidupan  dunia maka sesungguhnyalah neraka tempat tinggalnya , dan 

adapun orang  yang takut kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan 

hawa nafsunya. Maka sesunggunya surgalah tempat tinggalnya”. 

Dalam hal ini, saat kita tidak mampu untuk mengontrol diri dan 

melampaui batas maka sesungguhnya Allah akan memberi jaminan untuk kita 
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sendiri, jaminan neraka, dan bagi-orang-orang yang tidak melampaui batas akan 

mendapatkan surganya Allah. Dalam islam mengatakan bahwa saat kita 

menginginkan sesuatu namun itu terhalang oleh sesuatu yang lain maka tindakan 

yang kita lakukan sepantasnya mengontrol keinginan tersebut karena dalam islam 

mengatakan “kadang apa yang kita inginkan bukan sesuatu yang dikehendaki oleh 

Allah begitupula sebaliknya”. 

Dari pemaparan diatas, peneliti melakukan penelitian di sekolah Bina 

Persada Nusantara. Mengapa sekolah tersebut? Karena dari hasil survey yang 

telah dilakukan dari remaja-remaja di SMA Bina Persada Nusantara bahwa dari 5 

orang siswa yang dilakukan wawancara sebagai data awal penelitian yaitu laki-

laki dan perempuan menunjukkan adanya hubungan kontrol diri dan perilaku 

seksual. Siswa yang diwawancara  mengatakan adanya perilaku pengendalian diri 

dan mengontrol emosi ketika sedang berpacaran dengan lawan jenisnya. dan juga 

sebagain besar siswa tersebut tidak semuanya permisive (keserbabolehan) atau 

melakukan perilaku seksual dengan tanpa melihat resiko yang terjadi, ada pula 

remaja yang mempertimbangkan perilakunya agar tidak terjerumus dan menyesal 

dikemudian hari. Hasil dari pengisian kuesioner yang dilakukan terhadap kelas X 

yang berjumlah 16 orang. Dari 14 siswa mereka mengatakan bahwa mereka 

berpacaran dan pernah melakukan perilaku seksual, baik itu dengan pasangannya 

atau dengan sendiri. Saat mereka dengan pacarnya perilaku seksual yang 

dilakukan diantaranya berpegangan tangan, ciuman, bercumbu. Ketika melakukan 

observasi terhadap remaja yang berpacaran, ketika dilapangan mereka 

mengatakan bahwa saat pacaran pegangan tangan, pelukan dan lain sebagianya 
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adalah sebagai wujud kasih sayang terhadap lawan jenisnya. Dari mereka 

mengatakan bahwa saat melakukan perilaku-perilaku seksual mereka mempunyai 

batasan-batasannya dan mereka mengatakan takut terjadi hal-hal yang terjadi 

kepada temannya yaitu hamil beberapa waktu yang lalu. Dari observasi ke salah 

satu guru di sekolah tersebut mengatakan bahwa hampir para siswa di sekolah 

tersebut yang berpacaran sekitar 80 %, beliau mengatakan bahwa jaman sekarang 

ini pacaran adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja namun ada banyak dampak 

negatifnya seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan sebagainya, salah satu 

guru juga mengatakan bahwa bulan kemarin ada 2 siswanya yang hamil. Dari 

hasil tersebut juga dikuatkan dengan perilaku remaja seperti bergandengan tangan 

dengan lawan jenis ketika berada di lingkungan sekolah.  

Dalam proses perkembangan remaja berarti para remaja yang telah 

dilakukan survey ini melakukan kontrol diri. Dan  ini dilakukan karena proses 

belajar dan bertambahnya pengalaman-pengalaman yang telah dialaminya. Dari 

apa yang telah dilakukan dilapangan bahwa kontrol diri dan perilaku seksual ini  

mempunyai korelasi yang positif. Dalam hal ini juga dari jurnal yang telah 

didapatkan, salah satunya yaitu jurnal penelitian dari Dwi Gita Susanti yang hasil 

ujinya bahwa kontrol diri berhubungan dengan perilaku seks pranikah pada siswa 

SMAN 1 Cileunyi Bandung (dalam Gita.2012:111). 

Dari fenomena yang terjadi dan hasil jurnal penelitian orang lain mengenai 

hubungan kontrol diri dengan perilaku seksual, maka peneliti ingin mengetahui 

lebih lanjut mengenai pengaruh kontrol diri terhadap perilaku seksual remaja. 

 



10 

 

 

 

B. Rumusan  Masalah 

Dengan demikian, permasalahan yang akan di teliti adalah : 

1. Bagaimana gambaran  kontrol diri terhadap perilaku seksual remaja? 

2. Seberapa besar pengaruh kontrol diri  terhadap perilaku seksual remaja? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuannya yaitu subegaia berikut: 

1. Untuk memperoleh gambaran kontrol diri terhadap perilaku seksual 

remaja 

2. Untuk memperoleh data empirik mengenai seberapa besar pengaruh 

kontrol diri terhadap perilaku seksual remaja. 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini secara teoretis, diharapkan dapat 

menambah khasanah pengetahuan ilmu Psikologi perilaku seksual dan 

psikologi sosial,serta menambahkan informasi mengenai seberapa besar 

pengaruh kontrol diri terhadap perilaku seksual remaja. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, 

khususnya bagi remaja-remaja yang ada di Sekolah Bina Persada 

Nusantara khusuanya, dan umumnya untuk siswa-siswi remaja semua.   

 


