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PENDAHULUAN 

 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

 Manusia sebagai makhluk sosial memiliki cara untuk dapat mengalami 

dan mengekspresikan dirinya. Cara tersebut dapat dilakukan melalui seksualitas. 

Seksualitas ada kaitannya dengan keberadaan manusia sebagai laki-laki dan 

perempuan. Seksualitas adalah apapun yang bersangkutan dengan jenis kelamin 

(Kusmiran, 2014, h. 27). Yang tercakup dalam seksualitas yaitu konsep diri; 

aktualisasi diri seperti ekspresi, emosi, cinta, sayang, keintiman; pandangan, 

nilai, identitas seksual; gender; dan orientasi seksual (Fitriyanti, 2015). 

 Setiap manusia secara psikologis perlu untuk memenuhi kebutuhan 

seksualitasnya. Ada banyak cara untuk mengalami serta mengekspresikan 

seksualitas, salah satunya adalah dengan melakukan hubungan seks. 

 Seks dalam bahasa Latin adalah  sexus, yang maksudnya merujuk pada 

alat kelamin. Arti seks dekat dengan jenis kelamin, anatomi, dan fisiologisnya.  

Budiarjo mengatakan bahwa seksual ada hubungannya dengan alat kelamin; 

jenis kelamin; serta perasaan, pengalaman dan hasrat erotis (Salisa, 2010, h. 

82). Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa pengertian hubungan seks 

adalah aktivitas fisik yang melibatkan organ seksual untuk tujuan reproduksi atau 

mencari kenikmatan. 

 Remaja sebagai manusia juga tentu akan merasa perlu dalam mencukupi 

kebutuhan seksualitasnya. Remaja adalah individu yang sedang menuju masa 
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dewasa yang mengalami perubahan fisik dan fisiologis, terutama yang 

berhubungan dengan seksual (Kusmiran, 2014, h. 4). 

 Remaja memiliki ciri khas yaitu merasa tertarik dengan lawan jenisnya 

yang biasanya berujung dengan berpacaran (Setiawan & Nurhidayah, 2008, h. 

60). Kondisi psikologis remaja mendorong untuk berperilaku seksual seperti yang 

diungkap oleh Muss (dalam Sarwono, 2013, h. 28) bahwa remaja mengalami 

masa kesempurnaan (adolescence proper) dimana pada tahap ini remaja mulai 

memiliki dorongan seks. Minat seksual remaja berkembang sehingga remaja 

tertarik untuk membahas masalah seksual dan lawan jenisnya, bahkan merasa 

penasaran tentang seksual yang disertai rasa ingin coba-coba, ditambah cerita-

cerita berbau seksual yang diketahui dari teman di sekitarnya sehingga memicu 

untuk bertindak seksual seperti orang dewasa (Dwijayanti & Herdiana, 2011, h. 

134-135). Sedangkan perkembangan fisik yang dialami remaja akhirnya menjadi 

fisik yang matang. Hal tersebut yang dapat menyebabkan remaja tertarik untuk 

melakukan hubungan seks. 

 Pada kenyataannya, ditemui kejadian pasangan remaja yang memang 

menikah dengan alasan saling mencintai dan memiliki materi yang cukup untuk 

masa depan layaknya orang dewasa. Namun ada juga pasangan remaja yang 

menikah karena adanya kehamilan diluar pernikahan sehingga berujung dengan 

pernikahan dini. Selain itu, ada juga remaja yang telah melakukan seks pranikah 

dan tidak menikah. Penjelasan tersebut didukung oleh sebuah artikel yang 

menunjukkan adanya remaja di Blitar yang menikah dibawah umur karena 

peristiwa kehamilan diluar pernikahan (Arifin, 2018). Kemudian menurut data dari 

WHO menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang terdapat sekitar 
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40% remaja usia 18 tahun sudah melakukan hubungan seks diluar perkawinan 

(Mangando, Lampus, Siagian, Kandou, Pandelaki, dan Kaunang, 2014, h. 38). 

 Di Semarang terdapat remaja yang melakukan seks pranikah. 

Berdasarkan penelitian Saputro (2015, h. 853-858), terbukti bahwa mahasiswa di 

Semarang telah melakukan hubungan seks di dunia nyata yang berawal dari 

chatsex di dunia maya. Kemudian pada penelitian Setyadani (2013, h. 30-32) 

menunjukkan bahwa anak jalanan yang merupakan remaja usia 14-16 tahun 

sudah mengenal seks, aktif, dan bebas (subyek melakukan hubungan seks 

dengan siapa saja yang diinginkan, berganti-ganti pasangan, dan di sembarang 

tempat). 

 Ditemukan juga bahwa remaja berhubungan seks dengan tidak 

menggunakan kondom. Terdapat gadis-gadis remaja dan remaja laki-laki di 

Papua yang minum alkohol melaporkan melakukan seks tanpa kondom (Pisani, 

2008, h. 155). Kondom itu sendiri dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

Online adalah suatu alat pencegah kehamilan berbahan karet yang dipakai 

dengan menyarungkannya ke alat kelamin laki-laki saat berhubungan seks.  

 Realita mengenai remaja berhubungan seks tanpa kondom, ada 

kaitannya dengan HIV/AIDS. Remaja saat ini mengalami perubahan sosial yang 

dulu masyarakat tradisional kini menjadi masyarakat modern, artinya nilai-nilai 

dan gaya hidupnya berubah seperti kemajuan teknologi media yang terbuka 

dapat membuat remaja bisa mengakses apa saja termasuk hal-hal seksualitas, 

sehingga remaja rentan dengan risiko kesehatan reproduksi yang mengancam 

seperti HIV/AIDS yang merupakan dampak dari perilaku seksualnya (Suryoputro, 

Ford, dan Shaluhiyah, 2006, h. 30). Artikel Kompasiana tahun 2015 

menerangkan bahwa 94.270 wanita dengan 20% diantaranya telah hamil diluar 
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ikatan perkawinan dan berasal dari golongan remaja. Kenyataan lain, terdapat 

10.203 kasus HIV dengan 30% diantaranya adalah remaja. Selain itu, data WHO 

juga membuktikan hal sama yaitu penelitian yang dilakukan di beberapa negara 

berkembang mengenai seks pranikah remaja, sekitar 27% terserang HIV dari 

40% remaja yang melakukan seks pranikah di usia 18 tahun (Mangando dkk, 

2014, h. 38). Jadi, ditarik kesimpulan bahwa remaja yang mengidap HIV/AIDS 

bisa disebabkan karena melakukan hubungan seks tanpa kondom. 

 Hal mengenai kasus HIV/AIDS pada remaja ini belum disadari oleh para 

remaja itu sendiri. Sebuah penelitian oleh Maisaroh (2014, h. 7-9) menunjukkan 

adanya rasa bersalah pada remaja yang melakukan seks pranikah. Rasa 

bersalah tersebut diantaranya adalah dosa, melanggar moral, dan Kehamilan 

Tidak Diinginkan (KTD). Penelitian lain membuktikan bahwa remaja takut 

mengalami KTD jika melakukan seks pranikah, dan akan menggugurkan 

kandungan bila terjadi KTD tersebut (Harningrum dan Purnomo, h. 359-361). 

Kemudian penelitian yang dilakukan Isnaini, Astiti, dan Paramita (2014, h. 131) 

menunjukkan hasil yaitu remaja mengatakan bahwa seks pranikah akan 

menyebabkan terjadinya kehamilan dan IMS. Dari hasil-hasil penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa remaja mempunyai persepsi mengenai dampak seks 

pranikah yaitu pelanggaran norma, KTD, dan IMS. Tidak ada kekhawatiran akan 

terserang HIV/AIDS, sehingga yang menjadi masalah disini adalah kurangnya 

kesadaran remaja akan terserang HIV/AIDS akibat seks pranikah.  

 Dampak HIV/AIDS mampu menurunkan kualitas hidup bagi penderitanya, 

contohnya yaitu menjadi lebih bergantung pada orang lain, gangguan mental 

seperti keputusasaan, depresi, kecemasan, dan merusak kehidupan sosial 

(Corless dalam Utley & Wachholtz, 2011). Padahal, HIV/AIDS bisa ditularkan 
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oleh siapa saja dan kepada siapa saja selagi ada kesempatan seperti pelaku 

hubungan seks yang telah mengidap HIV/AIDS entah dari pasangan maupun 

dirinya sendiri. Bahkan HIV/AIDS secara medis tidak dapat disembuhkan 

(Karyati, 2011, h. 1). 

 Sebuah penelitian oleh Hidayanti, Hikmah, Wihartati, dan Handayani 

(2016, h. 118-119) melakukan Focused Group Discussion (FGD) dan wawancara 

di tahun 2015 dengan dokter serta konselor yang menangani pasien HIV/AIDS di 

Semarang. FGD dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pasien kurang 

menerima dirinya sendiri, mengalami kesakitan secara fisik, dan memiliki 

masalah psikis yang membuat kesehatan semakin menurun, sehingga 

pengobatan pun tidak dijalankan secara totalitas kemudian berujung dengan 

kematian. 

 Menurut teori HBM (Health Belief Model), kecenderungan perilaku 

preventif dipengaruhi oleh dua hal yaitu pertimbangan untung-rugi bila 

melakukan tindakan preventif dan perasaan terancam penyakit (Sarafino & 

Smith, 2012, h. 112). Health Belief Model adalah suatu model yang menguraikan 

bagaimana perilaku kesehatan / preventif dilakukan, diawali dari pertimbangan 

tentang kesehatan (Damoiseaux dkk dalam Smet, 1994, h. 159). Teori ini 

memprediksi perilaku manusia yang berkaitan dengan kesehatan menurut 

keyakinannya terhadap perilaku kesehatan dan permasalahan tentang kesehatan 

bahwa perilaku tersebut merupakan bentuk pencegahan (Kholid, 2012, h. 36-37). 

 Salah satu perilaku preventif yaitu penggunaan kondom dalam 

pencegahan HIV/AIDS. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kondom 90 

hingga 95% efektif bila digunakan secara konsisten, yaitu pengguna kondom 

yang konsisten 10 hingga 20 kali lebih kecil kemungkinannya untuk terinfeksi 
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ketika terkena virus termasuk HIV daripada tidak konsisten atau bukan pengguna 

(Pinkerton & Abramson, 1997). Kelebihan kondom adalah mencegah 

terjangkitnya Infeksi Menular Seksual (IMS) tanpa memengaruhi hormon pada 

penggunanya (Mulyaningsih & Sariyati, 2014, h. 74). 

 Melihat realita mengenai remaja terserang HIV/AIDS karena kemungkinan 

berhubungan seks tanpa kondom, peneliti melakukan wawancara dengan dasar 

topik penggunaan kondom berkaitan dengan HIV/AIDS pada remaja. Subyek 

yang dipilih adalah remaja laki-laki karena kondom laki-laki yang lebih banyak 

digunakan pada pasangan seksual di Indonesia seperti yang diungkap dalam 

berita CNN Indonesia yang mengatakan bahwa perempuan ingin laki-laki yang 

memakai kondom untuk memuaskan pihak perempuan (Juniman, 2017). 

 Narasumber yang digunakan adalah remaja di Semarang karena terbukti 

adanya remaja di Semarang yang sudah melakukan seks pranikah seperti yang 

sudah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 17 Juli 2017 dengan seorang remaja berusia 19 tahun berinisial AB, hasil 

menunjukkan bahwa AB sudah selama 3 tahun ini sering berhubungan seks 

dengan pacarnya yang masih berusia 16 tahun, bahkan juga dengan beberapa 

teman remaja perempuan lain. AB mengaku selalu menggunakan kondom laki-

laki ketika berhubungan seks dengan beberapa perempuan tersebut. Ia memilih 

mengeluarkan uang dan tidak malu membeli kondom di Minimarket. Menurut AB, 

lebih baik seperti itu daripada tidak memiliki kondom sehingga tidak 

menggunakan kondom ketika berhubungan seks dan berujung pada terjangkit 

HIV/AIDS. AB mengungkapkan bahwa ia takut menderita HIV/AIDS namun juga 

ingin melampiaskan hasrat seksualnya melalui hubungan seks. 
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 Wawancara kedua dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2017 di 

Semarang, seorang remaja 18 tahun berinisial SY mengaku bahwa ia sudah 

berganti-ganti pasangan termasuk pacar serta bukan pacar yang merupakan 

teman bahkan juga perempuan baru dikenal, dan melakukan hubungan seks 

tanpa menggunakan kondom sama sekali selama dua tahun terakhir. 

Pengakuannya menunjukkan bahwa SY merasa yakin tidak akan terserang 

HIV/AIDS, bahkan SY mengatakan jika dirinya akan terserang HIV/AIDS apabila 

Tuhan memang berkehendak demikian, dan SY mempercayai bahwa Tuhan 

tidak akan tega membuatnya terserang HIV/AIDS. Bagi SY, kondom 

menghilangkan kenikmatan ketika bersenggama sehingga SY enggan 

menggunakan kondom. 

 Uraian di atas menunjukkan bahwa ada kemungkinan remaja terjangkit 

HIV/AIDS karena tidak menggunakan kondom ketika berhubungan seks, dan 

juga adanya fakta yang menunjukkan remaja laki-laki menggunakan kondom 

dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi bila menggunakan kondom dan 

perasaan terancam HIV/AIDS. 

 Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil wawancara oleh peneliti 

yang bertolak belakang antara kedua subyek remaja laki-laki, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan antara Pertimbangan 

Untung-Rugi Menggunakan Kondom dan Perasaan Terancam HIV/AIDS dengan 

Penggunaan Kondom pada Remaja Laki-Laki”. 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara pertimbangan untung-rugi menggunakan kondom dan 
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perasaan terancam HIV/AIDS dengan penggunaan kondom pada remaja laki-

laki. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut: 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk psikologi 

kesehatan, khususnya mengenai hubungan antara pertimbangan untung-rugi 

menggunakan kondom dan perasaan terancam HIV/AIDS dengan penggunaan 

kondom pada remaja laki-laki. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

bagi remaja laki-laki dalam penggunaan kondom untuk mencegah HIV/AIDS dan 

masyarakat luas mengenai hubungan antara pertimbangan untung-rugi 

menggunakan kondom dan perasaan terancam HIV/AIDS dengan penggunaan 

kondom pada remaja laki-laki. 


