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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Selama masa perkembangan anak-anak, seorang remaja memiliki banyak 

interaksi dengan orang tua, teman sebaya, dan guru. Sampai akhirnya mereka 

memasuki tahap perubahan biologis, pengalaman baru, dan tugas perkembangan 

baru (Santrock, 2011). Perubahan remaja yang paling terlihat adalah tanda-tanda 

kematangan seksual dan peningkatan tinggi dan berat badan. Moore (dalam Arbeit, 

2014) mengungkapkan bahwa permasalahan seksual selalu menjadi tantangan 

tersendiri bagi remaja sebagai bentuk pengalaman transisi mereka dari masa puber 

menuju dewasa. Lebih lanjut, Arbeit juga menerangkan bahwa rangkaian tugas 

perkembangan pada remaja meliputi perkembangan sosial, emosi, dan kemampuan 

kognitif yang berkaitan dengan seksualitas, termasuk tindakan coitus.  

Di Amerika, kegiatan seksual merupakan hal yang lumrah bagi remaja, 

setidaknya ada dua dari tiga remaja Amerika telah melakukan hubungan seks 

sebelum usia 18 tahun. Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika menunjukan 

bahwa 70%-85% pengalaman seksual pada remaja usia 12-21 tahun melibatkan 

hubungan seksual dari partner casual sex pada tahun sebelumnya (Grello, Welsh, & 

Harper, 2010). Penelitian lain menunjukan sejumlah konsekuensi dari casual sex 

seperti kemungkinan besar terlibat perilaku seksual yang berisiko, perbedaan dalam 

cara mengekspresikan perasaan, perasaan menyesal, tekanan emosi, atau depresi dan 
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kesepian setelah melakukan aktifitas seksual (Wentland & Reissing, 2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh berbagai institusi di Indonesia selama kurun 

waktu tahun 1993-2002, ditemukan bahwa 5 sampai 10 persen perempuan dan 18 

sampai 38 persen laki-laki muda berusia 15-24 tahun telah melakukan hubungan 

seksual pranikah dengan pasangan yang seusia mereka (Suryoputro, Ford & 

Shaluhiyah, 2006). Suryoputro dkk juga menjelaskan bahwa penelitian-penelitian 

lain di Indonesia juga memperkuat gambaran adanya peningkatan risiko pada 

perilaku seksual kaum remaja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Umaroh, 

Kusumawati, dan Kasjono (2015) disimpulkan bahwa ada korelasi signifikan antara 

tempat tinggal (Jawa dan Luar Jawa) terhadap perilaku seks pranikah. Responden 

yang tinggal di pulau Jawa lebih banyak yang berperilaku seksual pranikah sebanyak 

80,1% daripada yang tinggal di luar pulau Jawa yaitu sebanyak 73,7%.  

Casual sex merupakan perilaku seksual untuk melakukan hubungan seks 

dengan orang lain tanpa harus memiliki komitmen (Eisenberg, Ackard, Resnick, & 

Neumark-Sztainer, 2009; Deutsch & Slutske 2014). Wentland dan Reissing (2014) 

menambahkan bahwa casual sex menjadi hal yang biasa atau umum pada remaja 

muda di negara barat, terutama di universitas. Casual sex sendiri diyakini umum 

terjadi dalam lingkup universitas dengan perkiraan 81% mahasiswa memiliki 

pengalaman paling tidak satu kali dalam casual sex (Fielder & Carey, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Winarso (dalam Musthofa & Winarti, 2010) 

menunjukan pada tahun 2002 sebanyak 180 mahasiswa (40% laki-laki dan 7% 

wanita) usia 19-23 tahun dipelbagai universitas negeri di Surabaya telah melakukan 
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seks pranikah. Sebuah survei yang dilakukan peneliti pada mahasiswa di universitas 

X di Jakarta pada tanggal 24 April 2018 ditemukan bahwa tiga dari 12 wanita 

mengaku pernah terlibat casual sex, sembilan dari 12 wanita mengaku tahu dan 

terbiasa dengan lingkungan casual sex. Sementara itu 4 dari 6 laki-laki mengaku 

pernah terlibat casual sex, sedangkan 2 dari 6 laki-laki yang diwawancara mengaku 

tidak pernah terlibat casual sex dan tidak memiliki teman yang pernah melakukan 

casual sex. 

Lingkungan universitas memiliki peranan penting dalam pengembangan dan 

perilaku mahasiswa (Klinger, 2016). Zuryaty (dalam Irmawaty, 2013) berpendapat 

kehidupan mahasiswa umumnya terpisah dengan orang tua, sehingga mereka tidak 

lagi dalam pengawasan orang tua. Lebih lanjut dijelaskan oleh Irmawaty, mahasiswa 

kos beresiko terhadap terjadinya segala bentuk aktivitas seksual. Sekalipun banyak 

mahasiswa terlibat hubungan jangka panjang dengan pasangan mereka, tetapi sekitar 

80% mahasiswa dilaporkan terlibat hubungan casual sex (Salmon, Townsend, & 

Hehman, 2016). Hubungan casual sex pada remaja menjadi masalah serius karena 

rendahnya penggunaan kontrasepsi dan remaja cenderung memiliki lebih banyak 

pasangan seksual casual sex dimulai pada usia yang lebih muda (Rahyani, Utarini, 

Wilopo, & Hakimi, 2012). Dibandingkan dengan orang dewasa, remaja memiliki 

resiko yang lebih tinggi untuk tertular IMS/Infeksi Menular Seksual (Upchurch & 

Kusunoki, 2004), kehamilan yang tidak diinginkan, dan tingginya perilaku seksual 

yang beresiko (Holstrom, 2015).  

Permasalahan-permasalahan di atas dapat lebih diberikan dan diperdalam pada 



4 
 

 
 

sexual socialization. Pemberian sexual socialization di lingkungan sekolah memiliki 

tujuan untuk melengkapi seseorang dengan informasi yang tepat, memotivasi 

seseorang, keterampilan pada perilaku yang membuat seseorang mampu untuk 

menghindari masalah-masalah yang berkaitan dengan seks dan mencapai 

kesejahteraan seksual (Barak & Fisher, 2001). Pada kenyataannya, sexual 

socialization tidak bisa hanya dilimpahkan pada pihak sekolah tetapi orang tua 

maupun lingkungan keluarga harus mempertimbangkan untuk memberikan sexual 

socialization di rumah (Fisher, Telljohan, Prince, Dake, & Glassman, 2015). Orang 

tua harus memberikan sexual socialization dalam situasi yang akrab dan nyaman 

sehingga anak-anak dapat menghilangkan pemikiran negatif tentang seks dan lebih 

bertanggung jawab atas diri mereka (Tripathi & Sekher, 2013).  

Menurut Spanier (2010) sexual socialization mengacu pada segala sumber 

mengenai informasi tentang seksual yang mungkin dialami oleh individu. Sumber-

sumber ini bisa didapatkan melalu keluarga, teman sebaya, dan pengaruh 

lingkungan. Senada dengan Spanier, Bay-Cheng (dalam Tanner, Reece, & Legocki, 

2007) menyebutkan bahwa informasi yang diterima oleh remaja mengenai seksual 

dapat melalui keluarga, teman, lingkungan, internet, komunitas tertentu, rumah 

ibadah, dan sekolah dengan konten yang bervariasi. Tripathi dan Sekher (2013) 

mengemukakan bahwa sebenarnya tujuan dari sexual socialization dalam kehidupan 

keluarga adalah untuk mengajarkan perubahan dari anak laki-laki menjadi laki-laki 

dewasa dan dari anak perempuan menjadi perempuan dewasa meliputi pengetahuan 

tentang fisik, moral, perilaku, perubahan psikologis serta perkembangan selama masa 
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pubertas. Iyer dan Aggleton (dalam Tucker, George, Reardon, & Panday, 2016) 

berpendapat bahwa sexual socialization memfasilitasi remaja untuk menjadi wakil 

bagi kesehatan seksual mereka sendiri. 

Menurut Tolman dan McClelland (dalam Bromberg & O‟Donohue, 2013) 

sexual socialization merupakan sebuah konteks sosial dalam perkembangan 

pengetahuan seksual dan pengalaman pada remaja yang menjadikan keluarga, teman 

sebaya, dan pasangan sebagai sebuah sumber pengetahuan dan pengalaman sekaligus 

menyediakan referensi-referensi untuk mengintepretasikan dan mengartikan hal-hal 

mengenai seks. Melalui sexual socialization orang tua mencoba mengajarkan tentang 

nilai-nilai diri anak-anak mereka dan memperkirakan perilaku melalui pesan-pesan 

yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung (Shtarkshal, Santelli, & 

Hirsch, 2007). Terutama untuk remaja yang lebih muda, orang tua menjadi tempat 

sosialisasi pertama apabila berkaitan dengan sebuah hubungan atau seksualitas 

(Sorbing,  Hallberg, Bohlin, & Skoog, 2014) 

Di zaman yang semakin akrab dengan teknologi, orang dewasa dan remaja 

sangat dimudahkan untuk mengakses informasi apapun melalui internet dari 

perangkat computer, tablet, smartphone, dan lain-lain (Scarcelli, 2015). Selain itu, 

kehadiran internet menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari remaja dan 

dalam hal ini termasuk mengakses pornografi secara online (daring). Definisi 

mengenai pornografi adalah: 

 

 Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerakan, 
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 animasi, kartun, pidato, gerakan tubuh, atau pesan lain yang disebarkan 

 oleh berbagai media komunikasi dan atau pertunjukan di depan publik 

 yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar 

 kesopanan moral di dalam masyarakat (DPR RI tahun 2008 pasal 1 ayat 1) 

 

Selama beberapa dekade terakhir, pornografi telah menjadi produk online yang 

penting (Ruškus & Sujeta, 2014). Mudahnya mengakes internet kapanpun dan di 

manapun membuat remaja juga dengan mudah mengakses konten pornografi. Bagi 

remaja maupun orang dewasa, pornografi telah menjadi sesuatu hal yang „keren‟ 

bagi mereka (Štulhofer, Buško, &Schmidt, 2012). Remaja yang paling sering 

terpapar online pornography berusia antara 14-17 tahun (Ruškus & Sujeta, 2014). 

Menonton video x-rated secara online (daring) dipastikan memiliki korelasi dengan 

usia (Ševčikova & Daneback, 2014). Di Indonesia sendiri, lebih dari separuh anak-

anak dan remaja (52%) mengatakan mereka telah menemukan konten pornografi 

melalui iklan atau situs yang tidak mencurigakan, namun hanya 14% yang mengakui 

telah mengakses situs porno atas kemauan diri sendiri (Unicef, 2014). Ševčikova dan 

Daneback (2014) melaporkan bahwa lebih memungkinkan bagi remaja untuk 

terpapar konten X-rated atau situs-situs orang dewasa.  

Internet pornografi diproduksi dan dikonsumsi sebagai sebuah komoditas antar 

budaya oleh pengguna internet yang tinggal diberbagai wilayah dan tempat (Jacobs, 

2010). Online Pornography Use (OPU) mengacu pada menonton video porno secara 

online (daring) atau mengakses konten porno di Internet (Ševčikova & Daneback, 

2014). Emmers-Sommer dan Burns (dalam Ruškus & Sujeta, 2014) berpendapat 

dengan kemudahan untuk mengakses internet bagi anak-anak dan remaja yang tidak 
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memiliki pengetahuan yang memadai tentang seksualitas akan memudahkan mereka 

untuk  mengakses material ponografi secara online (daring). Sabina, Wolak, dan 

Finkelhor (dalam Ševcikova & Daneback, 2014) menemukan alasan yang paling 

umum untuk menggunakan Online Pornography Use, khususnya di kalangan anak 

laki-laki, adalah mendapatkan rangsangan secara seksual, memuaskan rasa ingin tahu 

tentang perilaku seksual manusia, dan mendapatkan informasi tentang seks.  

Media memainkan peranan yang kuat terhadap sosialisasi anak-anak dan 

remaja (Flood, 2007), tetapi media hanya mendapat sedikit perhatian dalam pengaruh 

perilaku seksual beresiko pada remaja, dan kurangnya perhatian ini sangat mencolok 

dengan hadirnya sexual explicit internet material/SEIM (Peter & Valkenburg, 2011). 

Lofgren-Martenson dan Mansson (dalam Ševcikova & Daneback, 2014) 

mengobservasi bahwa tontonan online (daring) pornografi memiliki peran dalam 

interaksi sosial diantara teman-teman seperti remaja akan mengobservasi reaksi, 

perilaku, penampilan dan tubuh dari pemeran-pemeran dalam video tersebut. Tidak 

hanya itu, beberapa studi meneliti bagaimana penggunaan pornografi terkait dengan 

perilaku seksual lainnya (Willoughby, Carroll, Nelson, & Padilla-Walker, 2014) 

seperti apakah pornografi mempengaruhi sikap terhadap seksualitas dan perilaku 

seksual dikalangan anak muda (Häggström-Nordin, Tydén, Hanson, & Larrson, 

2009). Zillmann (dalam Štulhofer, Buško, & Schmidt, 2012) berpendapat bahwa ada 

perubahan sikap tentang seks maupun intimacy pada remaja maupun orang dewasa 

yang sering mengakses konten seksual. Merujuk pada situasi tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa remaja memiliki akses yang besar untuk mengakses pornografi 
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secara daring (Owens, Behun, Manning & Reid, 2012). 

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali 

lebih lanjut apakah sexual socialization dan konsumsi pornografi secara daring 

berkorelasi dengan casual sex pada remaja di universitas x? 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tinjauan di atas, maka peneliti ingin mengetahui mengenai 

korelasi sexual socialization, konsumsi pornografi secara daring dengan casual sex 

pada remaja mahasiswa. 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan 

untuk bidang psikologi mengenai sexual socialization, psikologi perkembangan dan 

pemahaman akan casual sex.  

Manfaat praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman akan pentingnya 

sexual socialization ditengah maraknya kemudahan untuk mengakses dan 

mengkonsumsi pornografi secara daring yang dapat mengarah pada casual sex.


