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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah periode peralihan antara masa kanak-kanak dan 

masa dewasa. Pada tahap sebelumnya, remaja akan belajar tentang siapa diri 

mereka serta apa yang dapat mereka lakukan. Setelah mereka mendapatkan hal 

tersebut, mereka akan mencari identitas (Erikson dalam Olson & Hergenhahn, 

2013). Mendapat penerimaan oleh kelompok adalah hal yang sangat penting 

untuk perkembangan remaja, oleh karena itu mereka akan berusaha untuk 

diterima oleh kelompok tersebut. Perkembangan masa remaja adalah periode 

dimana individu mulai keluar dari kehidupan keluarga dan belajar bersosialisasi 

dilingkungannya. Salah satu cirinya dengan membentuk jaringan sosial bersama 

teman sebayanya. Sehingga, mereka akan merasa diterima oleh komunitasnya. 

(Widyastuti, 2009). 

Siswi SMK mayoritas berusia belasan tahun, dimana pada usia tersebut 

dikategorikan sebagai masa remaja. Perilaku seksual saat masa remaja menjadi 

topik pembicaraan yang cukup menarik bagi siapa saja. Hal ini terkait dengan 

adanya perkembangan dari segi biologis remaja, diawali dengan tanda-tanda 

seksual sekunder sampai mencapai kematangan seksual. Menurut King (2014) 

masa remaja disebut sebagai masa perkembangan. Masa perkembangan remaja 

ini dimulai sekitar umur sepuluh tahun sampai dua belas tahun, masa ini berakhir 

pada kisaran umur delapan belas tahun sampai 21 tahun. Janiwarty dan Pieter 

(2013) mengatakan bahwa perkembangan seksual pada remaja sangat berkaitan 

dengan sejauh mana remaja melihat dirinya sebagai makhluk sosial, mengetahui 
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orientasi seksnya, menerima gejolak seks dan membuat keterikatan seksual. 

Proses ini merupakan bagian dari pencapaian identitas seksual. Menurut 

Prihatin, Yunani dan Boediarsih (2014) perkembangan secara fisik juga dialami 

remaja dengan adanya produksi hormon seksual yang menimbulkan dorongan 

emosi dan seksual. Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran karena remaja 

memiliki sifat ingin tahu dan rasa coba-coba pada hal baru.  

Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang dikemukakan oleh 

Havighurst (dikutip Putro, 2017) menyatakan bahwa seharusnya remaja dapat 

berperilaku atau bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan 

norma dan nilai-nilai yang ada. Pada kenyataannya perkembangan jaman 

sekarang juga mempengaruhi perilaku seksual remaja seperti hal yang ditabukan 

remaja pada beberapa tahun sebelumnya, misal bercumbu, bersenggama kini 

banyak dilakukan remaja saat (Wulandari, 2016). Menurut Zulhaini dan Nasution 

(2011) saat ini remaja juga sangat mudah berperilaku yang melanggar norma-

norma dalam masyarakat, rasa ingin tahu mereka yang kini dengan mudahnya 

menjerumuskan remaja dalam perilaku menyimpang terutama penyimpangan 

perilaku seksual. 

Mayasari dan Hadjam (2000) menyatakan bahwa perilaku seksual tanpa 

adanya pernikahan banyak dilakukan oleh remaja, perilaku seksual remaja 

dengan lawan jenis merupakan bentuk dari dorongan seksual kemudian 

diwujudkan mulai dari melirik bagian sensual pasangan sampai melakukan 

hubungan seksual. Susanti dan Setyowaty (2013) menyebutkan macam bentuk 

perilaku seksual antara lain, petting yaitu usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan dorongan seksual antar lawan jenis yang didalamnya tidak 

terdapat intercourse, oral genital seks yaitu perilaku menikmati alat reproduksi 
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lawan jenis dengan menggunakan mulut, sexual intercourse yaitu melakukan 

hubungan seksual bersetubuh lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan 

dalam melakukan hubungan tersebut.  

Marmi (2013) menyebutkan dampak dari perilaku seksual pada remaja 

ada tiga bagian yaitu pertama bagi remaja adalah meningkatnya risiko tertular 

penyakit menular seksual (PMS), peningkatan KTD, trauma secara kejiwaan. 

Kedua bagi keluarga yaitu menjadi aib untuk keluarga, peningkatan beban 

ekonomi, adanya ejekan dari lingkungan masyarakat. Ketiga bagi masyarakat 

yaitu kualitas masyarakat menurun akibat remaja putus sekolah, semakin banyak 

angka kematian ibu dan bayi, peningkatan beban perekonomian dalam 

masyarakat yang membuat kesejahteraan masyarakat menurun. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2015) mengenai hubungan 

antara pengetahuan kesehatan reproduksi dan sikap seksualitas dengan perilaku 

pacaran pada pelajar SLTA di kota Semarang. Prayoga meyimpulkan sebanyak 

101 siswa atau 59 persen memiliki sikap seksualitas negatif. Sikap tersebut 

diartikan bahwa siswa setuju dengan perilaku seksual berisiko seperti berciuman 

bibir, memegang alat reproduksi dan berhubungan seksual. Siswa yang setuju 

dengan hal itu maka mereka juga cenderung melakukan perilaku seksual berisiko 

tersebut. Sedangkan 71 siswa atau 41 persen memiliki sikap seksualitas positif. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti 

(2009) dengan menggunakan 67 subjek yang tinggal di lokalisasi Sunan  Kuning 

dan Gambilangu Semarang, hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut 

sebanyak 49,3 persen berperilaku lebih permisif terhadap hubungan seks 

pranikah, sedangkan pada penerimaan hubungan seksual berkisar antara 7,5 

persen sampai 37,3 persen, angka tersebut didapat dari beberapa level 
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hubungan (first dating, casual dating, serious dating, preengage and engage). 

Tingkat penerimaan subjek meningkat pada hubungan yang lebih serius (kissing, 

necking, petting, oral sex and intercourse). Widyastuti menyimpulkan bahwa 

paparan seksual berhubungan secara signifikan dengan sikap remaja pada 

hubungan seks pranikah. Namun, perilaku seks teman lebih berpengaruh 

terhadap sikap remaja tentang hubungan seks pranikah. 

Koordinator Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) dan 

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Semarang menyatakan, 

beberapa remaja sudah melakukan perilaku berisiko. Hal itu didapat dari hasil 

survei yang dilakukan PILAR tahun 2015 tentang perilaku seksual remaja 

terhadap 2.842 responden dan hasil yang didapat cukup besar, lebih dari 

separuh responden yaitu 73,4 persen mengaku sudah mulai berpacaran dari usia 

sepuluh tahun sampai lima belas tahun. Dari 73, 4 persen tersebut, sebanyak 

24,6 persen sudah melakukan ciuman, pelukan 43,7 persen, 11,2 persen sudah 

pernah memegang alat kelamin, 2,4 persen melakukan perilaku berisiko dengan 

menggesek-gesekan alat kelamin mereka dengan pasangan, dan sebanyak 2,2 

persen melakukan hubungan seks dengan pasangan. Kota Semarang saat ini 

memiliki tantangan yang cukup besar, karena jumlah penduduk remaja di 

Semarang sebanyak 426.228 jiwa (PKBI Jawa Tengah, 2018). 

Di salah satu SMK yang ada di Kabupaten Semarang juga terdapat 

perilaku seksual yang dilakukan oleh muridnya, dari hasil wawancara pada 

tanggal 8 Oktober 2018 dengan salah satu guru Bimbingan Konseling (BK) di 

sekolah tersebut, beliau mengatakan bahwa ada beberapa muridnya yang hamil 

di luar nikah, kasus tersebut sudah beberapa kali terjadi di sekolah ini dan saat 

pihak sekolah mengetahui maka sesuai dengan peraturan yang ada, murid 
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tersebut di keluarkan dari sekolah. Beberapa siswi tersebut berada dalam satu 

lingkungan pertemanan, sehingga hal tersebut menjadi acuan peneliti dalam 

memilih konformitas sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Cynthia 

menyimpulkan dari berbagai teori bahwa salah satu faktor dari luar individu yang 

mendukung terjadinya perilaku seks adalah konformitas pada remaja terhadap 

kelompoknya, konformitas tersebut yang mendorong individu merasa harus 

melakukan hubungan seksual (Cynthia, 2007).   

Perilaku seksual murid SMK ini cukup memprihatinkan. Selain kehamilan 

diluar nikah, terdapat kasus lain yaitu saat jam pelajaran berlangsung, salah satu 

guru pernah mendapati muridnya saling mengirimkan pesan foto alat reproduksi, 

guru BK pun menindak lanjut kejadian tersebut dengan memanggil orangtua 

murid. Baru-baru ini juga beredar video mesum yang dilakukan oleh siswa SMP 

dan siswi SMK. Pernyataan tersebut sesuai dengan Munir (2018) menyatakan 

bahwa kepala SMK saat dikonfirmasi membenarkan bahwa salah satu pemeran 

dalam video mesum tersebut adalah siswi SMK nya. Proses pembuaan video 

mesum yang sudah beredar dilakukan di luar jam pelajaran sekolah, serta tidak 

dilakukan di lingkungan sekolah. Sedangkan orang yang meyebarkan video 

mesum tersebut adalah dua orang teman dari siswi SMK tersebut.  

Hal di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah, 

Yaunin dan Lestari (2016) mendapatkan hasil 20,9 persen remaja melakukan 

perilaku seksual berisiko, dari 20,9 persen terdapat 5,1 persen yang sudah 

melakukan hubungan seksual. Alasan terbanyak remaja melakukan hubungan 

seksual adalah rasa ingin tahu atau coba-coba sebanyak 50 persen. Responden 

mengaku berhubungan seksual dengan pacarnya sebanyak 87,5 persen. 

Mahmudah dkk menyimpulkan bahwa hormon seksual pada remaja mulai aktif 
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dan terjadi perubahan fisik termasuk organ seksual. Hal tersebut yang 

mendorong remaja melakukan hubungan seksual. 

Dampak dari perilaku seksual pada remaja dapat mengakibatkan remaja 

berisiko terhadap beberapa jenis penyakit, selain itu bisa mengakibatkan 

kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Pada tahun 2010-2014, setiap 

tahunnya di Youth Center PILAR PKBI Jawa Tengah sudah tercatat sebanyak 

65-85 kasus dengan keluhan KTD sebagian kasus tersebut berasal dari siswa 

SLTA yang berusia lima belas tahun sampai delapan belas tahun (Widyastuti, 

2015). Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (2013), didapat data perempuan 

usia sepuluh tahun sampai 54 tahun, sebanyak 0,2 persen kehamilan terjadi 

pada usia kurang dari lima belas tahun dan 1,97 persen kehamilan terjadi pada 

usia remaja yaitu lima belas tahun sampai sembilan belas tahun. 

Remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebayanya 

dibandingkan ketika mereka masih anak-anak (King, 2014). Teman sebaya 

merupakan kelompok yang berisikan beberapa individu dengan usia yang sama 

dan punya kelompok sosial yang sama pula. Pergaulan pada teman sebaya akan 

berpengaruh terhadap perilaku pada setiap individu baik perilaku positif ataupun 

perilaku yang negatif. Perilaku positif adalah ketika individu bersama dengan 

kelompok sebayanya, dan mereka melakukan kegiatan yang berguna serta 

bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, sedangkan perilaku negatif 

yang dimaksud adalah ketika mereka mengesampingkan norma-norma social, 

seperti perilaku seksual pranikah (Darmayanti, Lestari & Ramadani, 2011). 

Remaja yang memiliki kelompok teman sebaya yang terlibat dalam berbagai 

macam permasalah, individu tersebut cenderung melakukan perilaku seksual 

beresiko (Metzler, Noell, Biglan, Ary & Smolkowski, 1994). 



7 
 

 
 

Konformitas yaitu mengikuti perilaku atau sikap orang lain akibat adanya 

desakan dari orang lain. Desakan konformitas pada teman sebaya cenderung 

lebih kuat pada masa remaja, desakan tersebut bisa bersifat positif bahkan bisa 

juga bersifat negatif (Santrock, 2007). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Cynthia (2007) menyatakan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara konformitas kelompok dengan perilaku seks bebas (free sex), dimana 

subjek memiliki konformitas pada kelompok yang tinggi maka lebih cenderung 

melakukan perilaku seks bebas, dan sebaliknya subjek dengan konformitas 

kelompok rendah lebih cenderung jarang melakukan prilaku seks bebas.  

Kekhasan penelitian ini dibandingkan penelitian yang sudah ada yaitu 

subjek yang akan digunakan sebagai responden adalah perempuan, dimana 

biasanya perempuan cenderung lebih malu-malu dibandingkan dengan laki-laki 

dalam menjawab pernyataan seputar perilaku seksual. Penelitian ini berfokus 

pada hubungan antara konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual pada 

remaja. Perilaku seksual yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi semua 

perilaku yang mendapat dorongan hasrat secara seksual terhadap lawan jenis, 

yang semua perilaku tersebut dilakukan sebelum menikah. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah konformitas teman sebaya mempengaruhi 

perilaku seksual pada siswi SMK. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual pada siswi SMK. 

 



8 
 

 
 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

serta memperkaya pengetahuan dan pengembangan untuk dunia psikologi 

kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi remaja dalam hal 

pengetahuan konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual pada siswi 

SMK. 

2.   Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta 

memperluas wawasan dan pengetahuan untuk siswi SMK tentang konformitas 

teman sebaya dengan perilaku seks. 

  


