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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah  

Sekarang ini banyak dibicarakan baik di media cetak ataupun di media elektronik 

yang membahas tentang pergaulan bebas remaja dalam perilaku seksual di saat sedang 

berpacaran. Gejala ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan juga sudah 

merambah ke kota -kota kecil. 

Perilaku seksual yang dilakukan para remaja awal saat sekarang ini cenderung 

meningkat. Salah faktor yang menyebabkan remaja mudah melakukan pergaulan bebas saat 

berpacaran karena sarana dan prasarana yang tersedia. Akibat mudahnya remaja 

mendapatkan prasarana atau informasi yang kurang tepat menyebabkan remaja melakukan 

perilaku seksual dapat menjerumuskan ke perbuatan yang kurang terpuji, memudarnya 

moral dalam diri remaja, membuat remaja dalam berpacaran sering melanggar norma-

norma yang ditentukan oleh aturan masyarakat atau agama.  

Perilaku seksual diperoleh remaja seperti di tayangan televisi yang sering 

memberikan contoh dalam cerita remaja awal yang sudah berpacaran, media cetak ya ng 

sering memberitakan perbuatan-perbuatan perilaku seksual yang tidak baik, dan alat telepon 

genggam yang sudah banyak dimiliki oleh remaja dimanfaatkan untuk memperoleh 

informasi tentang seksual yang salah (Daradji, 2005). Faktor lain yang mendukung adanya 

film-film di televisi atau gambar-gambar porno yang mudah diperoleh dan dilihat oleh 

remaja (Anonim, Suara Merdeka, 2003). Bukti semakin banyaknya remaja yang melakukan 

perilaku seksual dilakukan penelitian oleh Boyke (dalam Nugroha, 

http://hqweb01.bkkbn.go.id. 16-06-2006). Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan 
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bahwa remaja saat sekarang ini semakin berani dalam berpacaran. Ada kemungkinan 

sebesar  20 – 25 % remaja awal, yaitu usia antara 12-14 tahun telah melakukan ciuman, 

berpegangan tangan, bersentuhan. 

Definisi perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku 

ini bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, 

bercumbu dan bersenggama (Sarwono, 2002). Adapun perilaku seksual yang dil akukan 

oleh remaja awal di tingkat SD adalah dari berpegangan tangan sampai berciuman, ada 

kemungkinan besar sebagian remaja awal telah melakukan hubungan seksual (Boyke dalam 

Nugroha, http://hqweb01.bkkbn.go.id. 16-06-2006).    

Perilaku seksual yang dapat menurunkan moral pada remaja awal dapat terjadi 

dipengaruhi oleh kepribadian dari masing-masing individu yang berbeda. Maslow (dalam 

Koswara, 1991) melukiskan bahwa kepribadian merupakan penggunaan dan pemanfaatan 

secara penuh bakat, kapasitas-kapasitas dan potensi-potensi. Prince (dalam Patty, dkk., 

1990) menyatakan bahwa kepribadian adalah sejumlah dari keseluruhan unsur -unsur 

biologis, dorongan, kecenderungan, keinginan-keinginan, dan naluri-naluri individu dan 

juga kecenderungan yang berasal dari pengalaman. Adapun pengertian pribadi manusia 

adalah suatu perwujudan yang kompleks dengan unsur -unsur psikis (intelegensi, kemauan, 

perasaan, dan lain sebagainya). 

Kepribadian menurut Jung (dalam Patty, dkk., 1996) dibedakan menjadi dua yaitu 

kepribadian introvert dan extrovert. Kepribadian introvert adalah kepribadian dimiliki oleh 

seseorang yang bersifat tertutup, tidak suka berinteraksi dengan lingkungan. Adapun 

kepribadian extrovert adalah kerpibadian pada seseorang yang memiliki sifat terbuka 

terhadap permasalahan dan suka berinteraksi dalam lingkungan sosial.  
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Tipe kepribadian berperan dalam perilaku seksual seorang individu. Aspek-aspek 

yang berperan dan merupakan penentu tersebut adalah nilai afeksi, sikap toleransi terhadap 

hubungan seksual diluar nikah, kontrol, dan dukungan orang tua serta kontrol teman 

terhadap perilaku seksual, dan norma susila masyarakat di tempat tinggal sekarang. Adapun 

aspek penentu dan memiliki konstribusi besar adalah nilai afeksi dan sikap toleransi 

terhadap hubungan seksual diluar nikah yang merupakan aspek sistem kepribadian dan 

kontrol orang-tua terhadap perilaku seksual yang merupakan aspek sistem lingkungan 

(Nitimiharjo, 2002). 

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku seksual adalah komunikasi. Arikunto 

(1993) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu bentuk proses penyampaian dan 

penerimaan informasi atau pesan dari seseorang ke orang lain dengan memanfaatkan alat-

alat komunikasi yang meliputi semua alat-alat saluran nara sumber (komunikator), dan 

penerima informasi atau pesan (komunikan).  Purwanto (2003) menyatakan bahwa 

komunikasi mempunyai hubungan yang  erat  dengan  emosi,  sebab  dalam  emosi  sebagai  

penggerak  energi,  emosi memuat  informasi,  dan  emosi  membangun  interpersonal. 

Maksudnya, seseorang yang dapat mengontrol emosi saat melakukan komunikasi dapat 

menyampaikan inti informasi dengan tepat sesuai tujuan. Hal ini dapat terjadi sebab emosi 

sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dapat memberi 

tanggapan atas persepsi dalam dirinya saat terjadi proses komunikasi.  

Komunikasi yang dilakukan oleh remaja terjadi pada komunikasi dengan teman 

sebaya, komunikasi dengan lingkungan masyarakat, dan komunikasi dengan lingkungan 

keluarga. Wasserman dan Davis (dalam Pujiatni dan Purwati, 2000) menyatakan bahwa 

keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang terkecil. Di dalamnya terdapat pola-pola 

interaksi antar individu yang menjadi anggotanya, dan di dalamnya pula individu 



 

4 

mengalami proses pertumbuhan perkembangannya untuk yang pertama kali. Pola -pola 

interaksi maupun proses pertumbuhan dan perkembangan individu dalam keluarga tak bisa 

dilepaskan dari masalah komunikasi. Hal ini dapat dimengerti karena komunikasi 

merupakan hal yang sangat esensial untuk pertumbuhan kepribadian manusia.  

Menurut Wahlroos (dalam Pujiatni dan Purwati, 2000)  kunci untuk bisa 

memperbaiki hubungan dalam keluarga sehingga tercapai keharmonisan terletak dalam 

komunikasi. Dalam sebagian besar keluarga, pada umumnya setiap anggotanya mempunyai 

itikad yang baik. Tidak ada seorangpun yang secara sadar menghendaki pertengkaran, 

berbicara ataupun berperilaku yang menjengkelkan orang lain, kecuali orang sadis yang 

ingin berlaku kejam, jahat atau tidak jujur. Namun demikian, dalam kenyataannya perilaku 

yang didasarkan pada itikad baik tersebut tidak dikomunikasikan sehingga hal tersebut 

dapat dirasakan oleh pihak lain. Denga n kata lain, permasalahan-permasalahan yang 

destruktif dalam keluarga bisa terjadi karena komunikasi yang tidak efektif. 

Komunikasi dalam lingkungan keluarga dapat berjalan lancar apabila masing-

masing anggota dapat menyadari akan kemampuan diri sendiri dan anggota keluarga 

lainnya. Oleh sebab itu, intensitas komunikasi dalam keluarga merupakan suatu kajian yang 

penting. Sebab dalam kenyataannya masalah komunikasi senantiasa muncul dalam proses 

interaksi dalam sebuah keluarga. Keluarga tanpa komunikasi ibarat mobil yang tidak dapat 

berjalan, rangkaian alat-alat otomotif tidak dapat berfungsi karena tidak adanya aliran 

fungsi antara satu bagian dengan bagian lain. Komunikasi merupakan sistem yang 

menggabungkan dan membangkitkan hubungan antar bagian dalam keluarga sehingga 

menghasilkan hubungan yang interaktif dan produktif.  

Permasalahan yang mungkin masih terjadi sampai saat ini, mengapa masih begitu 

banyak keluarga yang tidak harmonis padahal hampir setiap individu tahu bahwa kondisi 
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keluarga yang harmonis amatlah penting bagi pengembangan pribadi individu yang 

menjadi anggotanya. Masih banyak sekali keluarga yang dalam kehidupan sehari-hari 

selalu diliputi oleh perselisihan, suasana muram, kekecewaan, sering timbul percekcokan, 

dan rasa dendam di antara keluarga, yang bisa menghambat tercapainya integritas 

kepribadian individu yang menjadi anggota keluarga tersebut. 

Wahlroos (dalam Laily dan Matulessy, 2004) berpendapat bahwa kunci untuk bisa 

memperbaiki hubungan dalam keluarga sehingga tercapai keharmonisan terletak dalam 

komunikasi. Sebagian besar keluarga, pada umumnya setiap anggotanya mempunyai itikad 

yang baik. Tidak ada seorangpun yang secara sadar menghendaki pertengkaran, berbicara 

ataupun berperilaku yang menjengkelkan orang lain, kecuali orang sadis yang ingin berlaku 

kejam, jahat atau tidak jujur. Namun demikian, dalam kenyataannya perilaku yang 

didasarkan pada itikad baik tersebut tidak dikomunikasikan sehingga hal tersebut dapat 

dirasakan oleh pihak lain. Dengan kata lain, permasalahan-permasalahan yang destruktif 

dalam keluarga bisa terjadi karena komunikasi yang tidak efektif. 

Keluarga yang harmonis sangat menentukan terciptanya lingkungan yang baik 

dalam suasana kekeluargaan dan mejadi pusat ketenangan hidup. Agar semua itu dapat 

terwujud, harus diupayakan adanya pola komunikasi yang efektif antara anggota keluarga, 

terutama antara orang tua dan anak. Hal ini penting, karena pada masa ini anak ingin tahu 

segala sesuatu yang baru dan ingin sekali mencoba hal-hal yang baru. Pada masa ini, emosi 

anak yang belum stabil membuat anak melakukan hal-hal yang baru. Pada masa ini, emosi 

anak yang belum stabil membuat anak melakukan hal-hal tertentu yang tidak memandang 

segi baik dan buruk akibat yang akan ditimbulkannya. Tugas orang tua melalui komuniksai 

efektif adalah menuntun dan mengarahakan anak meniti kehidupan agar anak tidak 

terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Sikap positif orang tua hendaknya 
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memperhatikan kebutuhan mental dan fisik anak dengan mengutamakan komunikasi. 

Adanya dialog untuk saling terbuka antar-anggota serta menyempatkan diri untuk 

berkumpul bersama keluarga merupakan salah satu cara untuk menciptakan komuniksi 

yang baik (Laily dan Matulessy, 2004). 

Masalahnya masih banyak orang tua yang tidak tahu cara memberi informasi yang 

tepat mengatasi masalah seksual kepada anaknya Masters dan  Johnson (dalam Supryapto, 

1998) mengatakan, tidak jarang orang tua masih menanamkan persepsi yang negatif, yaitu 

sex (termasuk pengenalan fungsi kelamin) itu jorok dan tabu untuk dibicarakan. Hal ini bisa 

terbawa oleh anak-anak sampai fase dewasa, yakni telah menganggap seks dewasa, yakni 

tetap menganggap seks sebagai sesuatu yang tabu dan jorok. Konsekuensinya, akan timbul 

hambatan seksual pada anak. 

Penelitian ini penting dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

1.  Perilaku seksual pada remaja saat sekarang ini mulai meresahkan masyarakat dengan 

perilakunya yang mendekati bahaya ketika berpacaran, seperti berciuman, meraba, atau 

perbuatan lain yang dapat menurunkan moral remaja awal merupakan permasalahan 

yang penting untuk diteliti.  

2.  Permasalahan tentang kepribadian extrovert yang berpengaruh besar terhadap sikap 

perilaku remaja dalam perilaku seksualnya, karena kepribadian extrovert yang bersifat 

mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, ada kemungkinan mudah terpengaruh 

dengan perilaku teman sebaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif.   

3.  Permasalahan tentang komunikasi interpersonal dalam keluarga  yang kurang harmonis 

karena kesibukan orang tua bekerja  sehingga komunikasi anak dan orang tua tidak 

berjalan efektif dan efisien sehingga menimbulkan perilaku remaja cenderung negatif. 
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Berdasarkan alasan-alasan di atas, timbul rumusan masalah sebagai berikut: 

”Apakah kepribadian extrovert dan komunikasi interpersonal dalam keluarga berhubungan 

dengan perilaku seksual pada remaja awal?”. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dipilih 

judul: “Hubungan antara Kepribadian Extrovert  dan Komunikasi Interpersonal dalam 

Keluarga dengan Perilaku Seksual pada Remaja Awal”.  

 

B.   Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

Ada tidaknya hubungan antara kepribadian extrovert dan komunikasi interpersonal 

dalam keluarga dengan perilaku seksual pada remaja awal.  

Ada tidaknya hubungan antara kepribadian extrovert dengan perilaku seksual pada 

remaja awal. 

Ada tidaknya hubungan antara komunikasi interpersonal dalam keluarga terhadap 

perilaku seksual pada remaja awal. 

Sumbangan efektif variabel kepribadian extrovert dan komunikasi interpersonal 

dalam keluarga terhadap perilaku seksual pada remaja awal 

Tingkat perilaku seksual remaja awal.  

Tingkat kepribadian extrovert.  

Tingkat komunikasi interpersonal dalam keluarga.  

 
C. Manfaat 

 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1.  Bagi remaja 

Bagi remaja diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam 

hubungan kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal dalam keluarga terhadap 
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perilaku seksual. Dengan diketahuinya kepribadian extrovert diharapkan remaja yang 

memiliki kepribadian introvet dapa t berubah sehingga dapat melakukan komunikasi di  

lingkungan keluarga dan masyarakat, tanpa melakukan perilaku seksual yang dapat 

merugikan diri sendiri. 

2.  Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

psikodinamika kepada orang tua tentang kehidupan remaja awal dalam kaitannya dengan 

pola perilaku komunikasi dalam keluarga sehingga dapat dirancang pola komunikasi yang 

ideal dalam keluarga. 

3.  Bagi aparat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan pada 

aparatur -aparatur pemerintahan seperti Camat, Lurah, RW, RT, dan kelompok PKK tentang 

pentingnya hubungan kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal dalam keluarga 

terhadap perilaku seksual pada remaja awal. 

4.  Bagi peneliti lain  

Bagi peneliti lain dapat menambah wawasan pengetahuan untuk memahami 

hubungan kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal dalam keluarga terhadap 

perilaku seksual sehingga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya . 

 

 




