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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa dewasa ini, sering kita menjumpai kegiatan yang 

gemar dilakukan oleh para laki-laki maupun perempuan pada masa 

remaja, yaitu masturbasi yang memiliki istilah lain onani. Perilaku 

masturbasi merupakan perilaku yang banyak dilakukan oleh manusia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kinsey (Pinkerton, dkk., 2002, h. 104) 

mendapati hampir semua laki-laki (>90%) dan lebih dari separuh 

wanita (>60%) perempuan yang diwawancarai pernah melakukan 

masturbasi semasa hidupnya, yang kebanyakan mereka lakukan ketika 

masuk pada masa remaja. Penelitian Sarwono (2013, h. 5) pada remaja 

SMA di Jakarta yang berumur 16-18 tahun menunjukkan bahwa 

hampir semua remaja laki-laki melakukan masturbasi (92%) 

dibandingkan dengan remaja putri yang hanya sedikit melakukan 

masturbasi (21%). Selama masa remaja, persentase mereka (baik laki-

laki maupun perempuan) yang melakukan masturbasi meningkat 

dengan pesat, terutama pada laki-laki. Arti dari masturbasi adalah 

permainan seks yang dilakukan seorang diri dengan menggunakan 

bantuan tangan atau benda-benda yang dapat merangsang alat kelamin 

mereka (Karen & Flower, 2006, h. 59). 

Masturbasi merupakan tindakan seksual pertama yang 

dilakukan oleh sebagian besar laki-laki dan perempuan. Sebagian besar 

laki-laki yang melakukan masturbasi cenderung melakukannya lebih 

sering dibandingkan perempuan, dan mereka cenderung selalu atau 
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biasanya mengalami orgasme ketika bermasturbasi (Baur & Crooks, 

1983, 254). Hal itu disebabkan dorongan seks laki-laki lebih besar 

daripada perempuan (Baumeister, 2001, h. 13). Masturbasi ini adalah 

perilaku seksual yang paling umum, bahkan masih saja ada yang 

melakukan masturbasi meskipun telah memiliki pasangan seksual 

tetap. Menurut Karen & Flower (2006, h. 59) masturbasi memiliki 

dampak negatif bila dilakukan terus-menerus secara obsesif karena 

dapat menghilangkan kenikmatan akan hubungan intim yang 

sebenarnya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Setiawan (keluarga.com, 

2015), masturbasi memiliki dampak positif maupun negatif bagi para 

pelakunya. Dampak negatif masturbasi diantaranya adalah perasaan 

berdosa atau bersalah, lebih mudah ejakulasi dini dan menyebabkan 

ketagihan. Ketika sudah sampai pada taraf ketagihan, biasanya tubuh 

akan merasakan gejala-gejala seperti pusing, jantung berdebar, mudah 

marah, gelisah, gemetaran, lemas, tidak mampu berpikir jernih, dan 

sebagainya. 

Utamadi (Pratiwi, 2009, h. 90) menuturkan banyak orang yang 

merasa tidak nyaman melakukan masturbasi. Mereka merasa bersalah, 

berdosa, takut ketahuan, juga tidak sedikit orang yang ketakutan 

masturbasi bahaya bagi kesehatan mereka. Meskipun demikian ketika 

masturbasi sudah menjadi kebiasaan, sulit bagi remaja untuk 

menghentikannya. Lebih lanjut Sarwono (Pratiwi, 2009) juga 

menjelaskan bahwa masturbasi yang menjadi kebiasaan akan 

mennyebabkan goncangan-goncangan psikologis yang  kemudian bisa 

menghambat ketegangan belajar dan penyesuaian diri. Masalah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Orgasme
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masturbasi ini pada hakikatnya lebih banyak memberi beban psikologis 

pada diri remaja ketimbang akibat fisiknya. Pikiran dan perasaan yang 

terus melayang tentang seks menyebabkan konsentrasi menjadi 

menurun. Menurut Wahyudi (Pratiwi, 2009, h. 90) masturbasi juga 

mengeluarkan energi yang cukup banyak sehingga orang biasanya 

mudah merasa lelah setelah melakukannya. Kelelahan fisik ini tentu 

saja menghambat remaja melakukan aktivitas produktif. 

 Tetapi selama masturbasi tidak dilakukan secara berlebihan, 

tidak ada dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis 

seseorang. Dr. Boyke, seorang pakar seks terkemuka, menuturkan 

bahwa perilaku masturbasi secukupnya bisa dilakukan dua kali dalam 

seminggu. Frekuensi tersebut sudah mencukupi dan normal dalam 

memenuhi hasrat seksual seseorang baik laki-laki maupun perempuan. 

(female.kompas.com, 2010). 

Dr. Boyke juga mengatakan saat meluncurkan buku 

terbarunya dan menggelar talkshow bertema “It’s All About Seks”, di 

toko buku Gramedia, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (18/4/2010). 

Beliau mengungkapkan masturbasi merupakan hal yang lumrah dalam 

kehidupan seksual seseorang. Tidak ada batasan khusus bahwa 

masturbasi kelewat sering bisa menimbulkan efek negatif. 

“Dari segi medis, masturbasi atau onani itu sesuatu yang 

lumrah dan wajar. Tidak ada dampak medisnya, dari penelitian 

juga tidak ada yang menyebutkan bahwa masturbasi itu buruk” 

(halo dokterku.blogspot.co.id, 2010) 
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Melakukan masturbasi juga memiliki beberapa dampak positif 

bagi tubuh. Berdasarkan sumber yang didapat dari liputan6.com (6 Mei 

2015) disebutkan bahwa masturbasi dapat membuat tubuh 

menghilangkan tekanan yang dirasakan karena adanya penurunan 

tekanan darah dan pelepasan endorphin, dopamine, dan oxytocin yang 

berfungsi untuk menghasilkan produksi mood baik. Tidak hanya itu, 

masih menurut liputan6.com, dampak positif masturbasi pada proses 

kimiawi otak, adalah bisa melepaskan ketegangan dan membuat lebih 

bersemangat. Orgasme dapat menghilangkan stres, karena otak akan 

mendapatkan waktu untuk istirahat dan melepas semua ketegangan. 

Pada saat mengalami stres, otak biasanya bekerja sangat keras 

memikirkan banyak hal sekaligus sehingga stres semakin meningkat. 

Namun pada saat masturbasi, otak hanya berkonsentrasi pada satu hal 

saja, yaitu menghayati kenikmatan seksual dan melupakan sejenak 

permasalahan yang sedang terjadi. 

  Seperti yang dikemukakan oleh Seksolog dan Sex Educator, 

Levkoff, dalam liputan6.com (7 Oktober 2014), banyak atau sedikitnya 

frekuensi perilaku masturbasi secara umum tidak menunjukkan adanya 

suatu permasalahan dalam hidup. Tidak masalah jika seseorang ingin 

melakukan masturbasi sebanyak 5 kali dalam sehari asal mereka tetap 

bahagia dan puas dengan hidupnya, namun jika seseorang sering 

melakukan masturbasi hingga menyebabkan dirinya menjadi tidak 

produktif dalam bekerja karena kelelahan dan tidak bahagia dengan 

hidupnya, hal tersebut yang akan menjadi permasalahan. Levkoff juga 

mengemukakan untuk kebanyakan orang, masturbasi rutin bisa 

meredakan stres atau menjernihkan pikiran sebelum bekerja atau tidur. 

http://health.liputan6.com/read/2114017/4-fakta-menarik-dari-masturbasi-perempuan
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Subjek pada penelitian ini adalah remaja laki-laki. Alasan 

pemilihan kategori remaja laki-laki sebagai subjek disebabkan oleh  

meningkatnya minat akan hal-hal yang berhubungan dengan 

seksualitas pada masa remaja dibanding dengan masa sebelumnya. 

Mereka selalu berusaha mencari lebih banyak informasi tentang seks 

melalui buku-buku atau mengadakan percobaan dengan jalan 

masturbasi, bercumbu, atau bersenggama (Hurlock, 1992, h. 226). 

Banyak remaja yang menyalurkan hasrat seksual mereka dengan 

bermasturbasi. Hal ini disebabkan karena ketiadaan pasangan bagi 

mereka dalam menyalurkan hasrat seksual mereka. 

Hurlock (1992, h. 206) menyatakan bahwa rentang usia 

remaja awal berkisar pada usia 13 hingga 16 tahun dan rentang usia 

remaja akhir berkisar pada usia 16 hingga 18 tahun, yaitu usia matang 

secara hukum. Masih menurut Hurlock (1992, h. 207), disebutkan 

bahwa masa remaja adalah usia bermasalah. Setiap periode kehidupan 

memang memiliki masalahnya sendiri-sendiri, namun masalah pada 

masa remaja sering menjadi masa yang paling sukar untuk 

diselesaikan. Hal itu dikarenakan sepanjang masa kanak-kanak 

sebagian besar masalah mereka diselesaikan oleh orang tua atau guru, 

sehingga sebagian besar remaja tidak memiliki pengalaman dalam 

menyelesaikan masalah. Ketidakmampuan mereka untuk mengatasi 

sendiri masalah menurut cara yang mereka yakini, banyak remaja yang 

akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu sesuai 

dengan apa yang mereka harapkan. Hal tersebut membuat mereka 

memilih untuk melakukan masturbasi untuk mengurangi stres yang 

mereka rasakan.  
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Di dalam kehidupan, sebenarnya stres merupakan sesuatu yang 

diperlukan bagi seseorang agar dirinya bisa berfungsi dengan normal. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Atkinson, Atkinson & Hilgard (1983. 

h. 222) bahwa gejolak perasaan yang masih berada pada taraf sedang 

dapat menghasilkan kewaspadaan dan minat terhadap tugas. Jikalau di 

dalam hidup ini tidak ada kegemparan dan hanya itu-itu saja, orang-

orang cenderung akan merasa bosan dan berusaha mencari sesuatu 

yang dapat merangsang urat saraf mereka. Menurut Atkinson, dkk, 

seringkali permasalahan yang menimbulkan efek stres diperlukan agar 

sistem urat saraf seseorang dapat berfungsi dengan baik. Tapi stres 

yang terlalu kuat dan lama dapat memberikan pengaruh yang merusak 

terhadap jasmani maupun rohani. 

Terdapat dua jenis stres menurut Luney (2006, h. 165), yaitu 

eustress dan distress. Eustress adalah hasil dari respon terhadap stres 

yang bersifat positif dan konstruktif sedangkan distress adalah hasil 

dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif dan 

destruktif. Jenis stres yang negatif ini merupakan stres yang tidak 

diharapkan terjadi dan harus dihilangkan. 

Dewasa ini, ancaman stres tidak lagi dipandang sebelah mata, 

berdasarkan hasil riset dari sebuah media pada tahun 2007 di sebuah 

wilayah kabupaten (Wirawan, 2012, h. 8-9) menemukan jumlah 

individu yang stres mencapai 5.276 orang, bahkan 2.298 orang 

diantaranya sudah dalam tahap mengalami gangguan psikotik. Satu 

tahun kemudian, jumlah individu yang stres meningkat 300% hingga 

mencapai 15.075 orang dan penderita gangguan psikotik meningkat 
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menjadi 6.433 orang. Tentunya stres harus disembuhkan agar tidak 

menjadi semakin parah. 

Buku-buku kedokteran menyatakan bahwa 50-70% penyakit 

fisik sebenarnya disebabkan oleh stres (Siswanto, 2007, h. 49). 

Perasaan terancam, walaupun hanya oleh hal yang sepele akan 

membuat sistem kardiovaskular bereaksi dan akan mengubah seluruh 

tempo badan seperti nadi berdenyut-denyut, tekanan darah naik, tangan 

menjadi dingin karena darah dialihkan dari kulit ke organ-organ vital. 

Jika penyesuaian sementara ini menjadi suatu kebiasaan, beberapa 

kondisi dapat berkembang, dari arrhythmia biasa (denyut jantung 

eksentrik yang kronis) melalui tekanan darah tinggi, sampai ke 

serangan jantung yang ditakuti. (Mc Quade & Aikman, 1987, h. 21) 

Atkinson, Atkinson & Hilgard (1983, h. 237) mengemukakan 

bahwa stres dapat mengakibatkan penyakit fisik, seperti bisul, tekanan 

darah tinggi, dan sakit jantung, tetapi orang-orang yang tahan stres 

akan merasa dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka dan 

dalam bersosialisasi dengan masyarakat serta mereka dapat 

memandang perubahan-perubahan yang ada sebagai tantangan.   

Seringkali orang menghilangkan stres dengan menggunakan 

coping. Lazarus & Folkman (Davison, Neale & Kring, 2004, h. 200) 

mengatakan ada dua dimensi dari coping. Dimensi yang pertama 

adalah coping yang berfokus pada masalah, yaitu coping yang 

dilakukan untuk memecahkan atau menemukan solusi dari 

permasalahan yang dihadapi, contohnya adalah seorang pelajar 

membuat rencana belajar untuk mengurangi tekanan yang dia hadapi 

ketika akan ujian. Dimensi kedua adalah coping yang berfokus pada 
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emosi, yaitu coping yang dilakukan untuk mengurangi reaksi emosi 

negatif seperti stres. Fungsi coping dimensi kedua ini agar dapat 

melupakan sejenak akan permasalahan yang dihadapi, dapat dilakukan 

dengan cara berlibur, bersantai atau melakukan masturbasi. 

Stres yang berlebihan tentunya perlu dihilangkan karena dapat 

menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan seperti yang telah 

dikemukakan di atas. Banyak orang yang berusaha menghilangkan 

atau setidaknya mengurangi stres mereka dengan berbagai cara. 

Siswanto (2007, h. 56) mengatakan ada beberapa cara yang umum 

digunakan oleh orang-orang dalam menghilangkan stres mereka, 

diantaranya adalah dengan cara berolah raga, istirahat yang cukup, 

relaksasi, meditasi, dan menggunakan obat jika akibat stres sudah 

mempengaruhi fisik dan menimbulkan penyakit tertentu.  

Mengacu pada beberapa pendapat diatas, maka dapat 

diasumsikan bahwa stres yang berlebihan akan berdampak negatif dan 

harus dihilangkan karena dapat mengganggu fungsi dan keberadaan 

diri seseorang (Wirawan, 2012, h. 16). Ketika orang mengalami stres, 

mereka memiliki kecenderungan untuk menyalurkan stres mereka 

kepada hal-hal yang menyenangkan hati atau membuat mereka 

merasakan kenyamanan (Davison, Neale & Kring, 2004, h. 200). Bila 

masturbasi dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, maka 

seseorang yang mengalami stres cenderung untuk melakukan 

masturbasi. Oleh sebab itu pengkajian secara empiris terhadap 

permasalahan ini sangat diperlukan, apakah memang remaja yang 

mengalami stres memiliki dorongan untuk melakukan masturbasi atau 

tidak. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menguji apakah ada 

hubungan antara masturbasi dengan stres pada remaja laki-laki. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik 

hubungan antara stres dengan masturbasi pada remaja laki-laki. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu 

pada psikologi seksualitas dan psikologi kesehatan tentang sejauh 

mana pengaruh stres terhadap kegiatan masturbasi pada remaja 

laki-laki. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan kepada para orang tua, pendidik, 

dan juga terhadap para remaja tentang seberapa besar pengaruh 

stres terhadap perilaku masturbasi, jika benar ada hubungan antara 

stres dan perilaku masturbasi, maka disarankan agar remaja 

mengurangi tingkat stres nya dengan menggunakan cara yang biasa 

ia lakukan.  

 

 

 

 

 

 


