
 

 

1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kehidupan remaja sangat menarik untuk dibicarakan karena 

kompleksnya permasalahan yang ada didalamnya.Remaja merupakan masa 

peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Masa ini berlangsung 

dari usia 12 sampai 21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun adalah remaja 

awal, 15-18 tahun adalah remaja pertengahan dan 18-21 tahun adalah 

remaja akhir (Monks, dkk, 2010). 

Perkembangan yang sangat menonjol yang terjadi pada masa remaja 

adalah pencapaian kemandirian serta identitas (pemikiran semakin logis, 

abstrak, dan idealistis) dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar 

keluarga. Remaja pada masa perkembangannya dihadapkan pada tuntutan 

yang sering bertentangan, baik dari orangtua, guru, teman sebaya, maupun 

masyarakat sekitar, sehingga mereka juga sering dihadapkan pada berbagai 

kesempatan dan pilihan, yang semuanya itu dapat menimbulkan 

permasalahan bagi remaja. Permasalahan tersebut diantaranya mengenai 

resiko-resiko kesehatan reproduksi. Resiko-resiko itu adalah seks bebas, 

kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), aborsi, penyakit menular seksual 

(PMS), HIV/AIDS, kekerasan seksual, serta masalah keterbatasan akses 

terhadap informasi dan pelayanan kesehatan (Wijaya, dkk, 2014) 

Salah satu permasalahan kesehatan reproduksi remaja yang banyak 

disoroti saat ini adalah masalah kehamilan yang tidak diinginkan selain 
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masalah meningkatnya angka aborsi dan kejadian HIV/AIDS pada 

remaja.Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2012 diketahui bahwa dari 801 orang remaja yang telah melakukan perilaku 

seks pranikah, sebanyak 81 orang atau 11% berakhir dengan kehamilan 

yang tidak diinginkan. Diantara remaja yang hamil tersebut, sekitar 50 

orang atau 57,5% mengakhiri kehamilannya dengan melakukan aborsi. 

Peningkatan kejadian kehamilan yang tidak diinginkan sangat terkait 

dengan meningkatnya perilaku seksual pranikah pada remaja. 

Perilaku seksual merupakan segala tingkah laku seksual yang 

didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenis (Soetjiningsih, 2010). 

Menurut Sarwono (2013), perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang 

didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan 

sesama jenis. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam 

khayalan ataupun dirinya sendiri. Bentuk tingkahlaku ini bermacam-macam 

mulai dariperasaan tertarik sampai dengantingkah laku berkencan, 

bercumbudan bersenggama. 

Melodina (dalam Sari, 2009) mengatakan bahwa perilaku seks 

pranikah merupakan perilaku seksual yang dilakukan oleh sepasang insan 

yang belum menikah atau yang belum terikat oleh tali perkawinan. Perilaku  

seksual ini umumnya terjadi diantara mereka yang telah meningkat remaja 

menuju dewasa. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat pada saat 

seseorang memasuki masa remaja mulai timbul dorongan-dorongan seksual 

di dalam dirinya. Apalagi pada masa ini minat mereka dalam membina 

hubungannya terfokus pada lawan jenis. 
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Perilaku seksual pada remaja biasanya dimotivasi oleh rasa sayang dan 

cinta serta perasaan bergairah yang tinggi kepada pasangannya tanpa 

disertai komitmen yang jelas. Perilaku seksual ini merupakan manifestasi 

dari perasaan seksual yang sangat kuat sebagai perubahan dari hormonal 

yang mengiringi masa puber. Perilaku seksual pada remaja muncul akibat 

langsung dari pertumbuhan hormon dan kelenjar seks yang menimbulkan 

dorongan seksual pada seseorang yang mencapai kematangan pada masa 

remaja awal yang ditandai adanya perubahan fisik (Desmita, 2009). 

Sebuah fenomena menarik bahwa perilaku seksual sebelum menikah 

justru banyak dilakukan oleh kalangan remaja. Hasil Survey Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 diketahui remaja usia 15-19 tahun 

(belum kawin/menikah) yang sudah melakukan hubungan seksual yaitu 

laki-laki (4,5%) dan perempuan (0,7%). Selanjutnya remaja laki-lakiusia 

15-19 tahun sudah berpegangan tangan (72,8%), cium bibir (37,3%), 

merangsang/meraba (21,6%) dan hubungan seks pranikah (4,5%), 

sedangkan pada remaja perempuan usia 15-19 tahun sudah berpegangan 

tangan (66,7%), cium bibir (23,6%), merangsang/meraba (4,3%) dan 

hubungan seks pranikah (0,7%). Hal ini menunjukkan perilaku seks 

pranikah pada remaja usia 15-19 cukup tinggi, dimana pada usia tersebut 

remaja kebanyakan masih duduk pada bangku SMA/SMK. 

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan pada tanggal 20 

Februari 2018 terhadap 11 orang siswa, 6 orang siswa laki laki dan 5 orang 

siswi perempuan di SMK Cut Nya’ Dien Semarang dengan memberikan 

pertanyaan tentang apa yang dilakukan ketika sedang berdua dengan pacar 

apabila kondisi sekitar sangat nyaman untuk bermesraan, hasil dari 
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pertanyaan tertulis yang mereka jaw diketahui siswa laki-laki yang sudah 

melakukan kissing sebanyak 3 orang  siswa laki laki dan 2 orang siswi 

perempuan, necking 2 siswa laki laki dan 1 orang siswi perempuan, petting 

0 siswa dan intercourse 1 siswa laki laki. Siswa siswi yang menjawab 

sudah melakukan kissing beranggapan bahawa itu hal yang biasa dalam 

pacaran, siswa siswi yang menjawab sudah melakukan necking 

beranggapan bahwa terbawa suasana jika berdua dan merasa percaya 

terhadap pasangan, siswa yang menjawab sudah melakukan intercouse 

beranggapan bahwa ia merasa sudah nyaman dengan pasangan. Siswa-siswi 

yang menjawab tidak pernah melakukan perilaku seksual pranikah 

menjawab jika mereka sadar jika memiliki harga diri yang tinggi dan 

merasa malu dengan diri sendiri dan keluarga jika melakukan perilaku 

tersebut. Dari hasil survei mereka melakukan perilaku seksual pranikah 

didasari atas rasa nyaman terhadap pasangan, sudah merasa terbiasa 

melakukannya dengan pasangan, rasa ingin tahu dan coba coba yang tinggi  

dan  sudah percaya dengan pasangan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja tergolong kategori 

berat dan sudah  menjadi hal yang biasa dan lumrah dilakukan.  

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap guru BK di SMK Cut 

Nya’ Dien Semarang tentang gaya berpacaran siswa siswinya, berdasarkan 

hasil wawancara beliau bercerita pernah ada siswi yang ketahuan membolos 

sekolah untuk berpacaran dengan pacarnya yang berada di sekolah lain, 

siswa berboncengan sambil memeluk, duduk bersebelahan berdua di area 

sekolah dan yang paling berat ada siswi yang dikeluarkan dari sekolah 
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karena melakukan pelaanggaran yang tidak bisa ditolelir hingga harus 

dikembalikan kepada orang tua.  

Fenomena perilaku seksual pranikah pada remaja yang melanggar 

norma-norma agama, hukum maupun sosial sampai pada tingkat yang 

mengkhawatirkan dan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota 

besar namun sudah mulai merambah ke kota-kota kecil termasuk Kota 

Semarang. Bentuk dari perilaku seksual tersebut bermacam-macam yang 

diwujudkan mulai dari melirik ke arah bagian sensual pasangan sampai 

bersenggama yang dilakukan oleh remaja yang sedang berpacaran.  

Perilaku seksual pranikah pada remaja dapat memberikan beberapa 

dampak negatif. Dampak negatif secara psikologis dapat berupa perasaan 

marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, merasa bersalah dan berdosa. 

Dampak secara sosial antara lain dikucilkan oleh masyarakat, putus sekolah 

pada remaja perempuan yang hamil dan perubahan peran menjadi ibu serta 

tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. 

Secara fisiologis dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan 

sehingga melakukan tindakan aborsi. Selain itu, dampak negatif dapat pula 

dilihat dari segi fisik, yaitu berkembangnya penyakit menular seksual, HIV 

atau AIDS (Sarwono, 2013). 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi mengapa remaja melakukan 

perilaku seksual. Sarwono (2013) mengemukakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku seksual pada remaja, yaitu: (a) religiusitas, (b) 

kepribadian, (c) pola asuh, (d) lingkungan, (e) adanya kecenderungan yang 

semakin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat, (f) perubahan-

perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual remaja, dan (g) 
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perbedaan jenis kelamin.Kepribadian remaja seperti harga diri merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja.  

Hasil penelitian Savita (2014) pada siswa SMAN 1 Girimulyo 

Kulonprogo menemukan bahwa ada hubungan antara harga diri dengan 

perilaku seksual baik pada siswa laki-laki maupun siswa perempuan. 

Sedangkan penelitian Hidayat (2013) menemukan bahwa harga diri 

berhubungan positif dengan perilaku seksual pada remaja laki-laki, 

sedangkan pada remaja perempuan terdapat hubungan yang negatif antara 

harga diri dengan perilaku seksual. 

Hasil penelitian Favara (2013) menyimpulkan “Self-esteem plays a 

significant role in explaining adolescents' sexual behaviour and gender 

differences in the considered sexual outcomes” (Harga diri berperan 

penting dalam menjelaskan perilaku seksual remaja dan memberikan 

pengaruh yang berbeda pada remaja laki-laki dengan remaja perempuan). 

Penelitian lain dari Björnsdóttir (2015) menyimpulkan “Low self-esteem 

and negative body image were related to risky sexual behavior among 

males. Furthermore, females with low self-esteem were more likely to 

engage in risky sexual behavior compared to females with high self-esteem” 

(Harga diri yang rendah dan citra diri yang negatif berhubungan dengan 

perilaku seksual beresiko pada remaja laki-laki. Sedangkan, pada remaja 

perempuan yang memiliki harga diri rendah cenderung berperilaku seksual 

beresiko dibandingkan dengan yang memiliki harga diri tinggi). 

Harga diri merupakan suatu sikap positif tentang diri sendiri, 

bagaimana memberikan apresiasi terhadap diri sendiri (Guindon, 2010). 

Menurut Santrock (2010), harga diri merupakan evaluasi individu terhadap 
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dirinya sendiri secara positif atau negatif. Evaluasi ini memperlihatkan 

bagaimana individu menilai dirinya sendiri dan diakui atau tidaknya 

kemampuan dan keberhasilan yang diperolehnya. Penilaian tersebut terlihat 

dari penghargaan mereka terhadap keberadaan dan keberartian dirinya. 

Individu yang memiliki harga diri positif akan menerima dan menghargai 

dirinya sendiri apa adanya. 

James (dalam Baron dan Byrne, 2010) mengemukakan bahwa harga 

diri adalah evaluasi yang dibuat oleh individu. Harga diri sebagai evaluasi 

yang dibuat oleh individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, 

yang mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju dan 

menunjukkan tingkat dimana individu itu meyakinkan diri sendiri bahwa 

dia mampu, penting, berhasil, dan berharga. Dengan kata lain harga diri 

merupakan suatu penilaian pribadi terhadap perasaan berharga yang 

diekspresikan di dalam sikap-sikap yang dipegang oleh individu tersebut. 

Harga diri merupakan satu aspek kepribadian yang dianggap penting 

dan memberi sumbangan besar bagi keberhasilan seseorang (Steinberg 

dalam Sari, 2009) mengatakan bahwa harga diri merupakan konstruk yang 

penting dalam kehidupan sehari-hari juga berperan serta dalam menentukan 

tingkah laku seseorang. Harga diri mempengaruhi kontrol diri seseorang. 

Apakah seorang remaja dapat mengontrol diri untuk berperilaku 

menyimpang atau tidak adalah tergantung harga diri yang dimilikinya. 

Remaja yang dapat menghargai dirinya sendiri cenderung menilai 

bahwa dirinya memiliki harga diri yang tinggi. Tentunya remaja dengan 

harga diri yang tinggi tidak akan berperilaku yang merugikan dirinya dan 

berpedoman bahwa perilakunya tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai 
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yang tertanam pada dirinya, moral dan agamanya. Pada remaja yang 

memiliki harga diri tinggi,kecenderungan perilaku seksualnya bisa lebih 

rendah daripada remaja yang memiliki harga diri rendah dan sedang (Poy, 

2008). 

Azwar (2011) mengatakan bahwamunculnya harga diri membuat 

remaja tidak mudah ceroboh melakukan tindakan yang dapat merendahkan 

harga dirinya dan bisa mengontrol dorongan perilaku seksualnya.Nunally 

dan Hawari (dalam Hidayat, 2013) menambahkan bahwa salah satu 

penyebab para remaja terjerumus pada seks bebas adalah kepribadian yang 

lemah. Adapun ciri kepribadian yang lemah antara lain daya tahan terhadap 

tekanan yang rendah, harga diri yang rendah, kurang bisa dalam 

mengekspresikan diri, tidak bisa menerima umpan balik, tidak mampu 

menyampaikan kritik, kurang menghargai hak dan kewajiban, kurang bisa 

mengendalikan emosi dan agresif serta tidak dapat mengatasi masalah dan 

konflik dengan baik. 

Remaja yang memiliki harga diri positif atau tinggi diharapkan lebih 

mampu mengontrol perilaku seksual pranikahnya. Selain itu, remaja yang 

memiliki harga diri positif atau tinggi lebih percaya diri, mandiri, 

menghadapi tantangan lebih antusias dan mampu mengatasi stres serta 

emosi yang negatif. Adapun  remaja yang kurang mampu menghargai 

dirinya sendiri biasanya harga dirinya rendah atau negatif, dan akan 

mengalami kesulitan untuk mengontrol dan mengendalikan diri ketika 

berada dalam situasi yang penuh rangsang seksual dan cenderung 

mengambil keputusan berdasarkan perasaan saat itu, tanpa sempat berfikir 

panjang. 



9 

 

 

  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa para 

remaja yangcenderung melakukan perilaku seksual pranikah karena mereka 

memiliki harga diri yang rendah, namun banyak remaja yang menganggap 

bahwa perilaku seksual pranikah itu sangat lumrah pada remaja, sehingga 

banyak diantara mereka meskipun memiliki harga diri yang tinggi namun 

tetap saja melakukan perilaku seksual pranikah dengan mengesampingkan 

rasa malu dan harga diri itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara spesifik tujuan yang 

akan diketahui ialah ingin mengetahui hubungan antara harga diri dengan 

perilaku seksual pranikah pada remaja.Penelitian ini menggunakan subjek 

(responden) dan objek(tempat penelitian) yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, mengingat fenomena perilaku seksual pranikah dapat melanda 

siapa saja. Penelitian ini mengambil subjek siswa yangberusia 17-19 tahun 

(remaja tengah) dan dilaksanakan di SMK Cut Nya’ Dien Semarang, 

sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Judul 

penelitian ini yaitu “Perilaku seksual pranikahremaja ditinjau dari harga 

diri”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara harga diridengan perilaku seksual pranikah pada remaja. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi kajian 

ilmu Psikologi, khususnya dalam Psikologi Perkembangan mengenai 

perilaku seksual pranikah remaja  berkaitan dengan harga diri. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi dikemudian hari, dalam 

membantu memahami hubungan harga diri dengan perilaku seksual 

pranikah pada remaja. 
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