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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Sampai saat ini masalah seksualitas selalu menjadi topik yang menarik untuk 

dibicarakan. Hal ini dimungkinkan karena permasalahan seksual telah menjadi suatu 

hal yang sangat melekat pada diri manusia. Seksualitas tidak bisa dihindari oleh 

makhluk hidup, karena dengan seks makhluk hidup dapat terus bertahan menjaga 

kelestarian keturunannya.  

Berkaitan dengan masalah seksualitas Mu’tadin, (2002) mengemukakan 

bahwa pada masa remaja rasa ingin tahu terhadap masalah  seksual sangat penting 

dalam pembentukan hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis. . 

Pemberian informasi masalah seksual menjadi penting terlebih lagi mengingat  

remaja berada dalam potensi seksual yang aktif, karena berkaitan dengan dorongan 

seksual yang dipengaruhi hormon dan sering tidak memiliki informasi yang cukup 

mengenai aktivitas seksual mereka sendiri. Tentu saja hal tersebut akan sangat 

berbahaya bagi perkembangan jiwa remaja bila ia tidak memiliki pengetahuan dan 

informasi yang tepat. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar remaja kita tidak 

mengetahui dampak dari perilaku seksual yang mereka lakukan, seringkali remaja 

sangat tidak matang untuk melakukan hubungan seksual terlebih lagi jika harus 

menanggung resiko dari hubungan seksual tersebut.  
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Mendukung pendapat di atas Budiman, (1999) menambahkan bahwa 

meningkatnya minat remaja pada masalah seksual dan sedang berada  dalam potensi 

seksual yang aktif, maka remaja berusaha mencari berbagai informasi mengenai hal 

tersebut. Dari sumber informasi yang  berhasil mereka dapatkan, pada umumnya 

hanya sedikit remaja yang mendapatkan  seluk beluk seksual dari orang tuanya. Oleh 

karena itu remaja mencari atau mendapatkan dari berbagai sumber informasi yang 

mungkin dapat diperoleh, misalnya seperti di sekolah atau perguruan tinggi, 

membahas dengan teman-teman, buku-buku tentang seks, media massa atau internet. 

Berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, kenyatan memperlihatkan 

bahwa tidak semua remaja berhasil atau mampu melakukan penyesuaian sosial dalam 

lingkungannya. Hal ini tampak dari banyaknya keleluhan remaja yang disampaikan 

dalam rubrik konsultasi psikologi salah satu masalahya mengenai perilaku seksual 

pada remaja yang belum saatnya untuk melakukan hubungan seksual secara wajar. 

adalah masturbasi atau onani, yaitu suatu kebiasaan buruk berupa manipulasi 

terhadap alat genital dalam rangka menyalurkan hasrat seksual untuk pemenuhan 

kenikmatan yang seringkali menimbulkan goncangan pribadi dan emosi  

Beberapa pnelitian yang dapat memberikan gambaran tentang perilaku onani 

di Indonesia antara lain yaitu Sarwono (1981) telah melakukan penelitian terhadap 

ratusan remaja dan pemuda di Jakarta tentang masalah seks. Pada penelitian tersebut 

presentase siswa SMP yang mengaku telah melakukan onani lebih tinggi 

dibandingkan prosentase siswa SMU (karena jumlah subjek SMP jauh lebih sedikit 

daripada subjek SMU yang mencapai jumlah ratusan). Karena penelitian tersebut 
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ditujukan kepada siswa SMP, SMU dan belum kepada siswa SMK maka peneliti 

ingin melakukan penelitian ini terhadap para siswa SMK.    

 Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Short (Fisher, 1994) memaparkan 

bahwa 94% kaum laki-laki melakukan onani secara teratur sebelum menikah, kecuali 

jika individu secara aktif telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Pendapat 

yang relavan dengan masalah onani dikemukakan oleh Kartono (1989) yang 

menyatakan bahwa  9 dari 10 onani mendapat kebiasaan beronani karena meniru 

temannya, mendapatkan informasi yang memberikan adanya dorongan kematangan 

seksual yang semakin memuncak dari dalam diri individu. Lebih jelas lagi peneliti 

Neisser dan Hirschfel (Kartono, 1992) memberi data mengenai lamanya melakukan 

onani yaitu : 

14% melakukan onani dalam waktu relatif pendek 

21% melakukan onani dalam waktu  1 sampai 2 tahun 

30% melakukan onani dalam waktu  3 sampai 4 tahun 

     35% melakukan onani dalam waktu  9 sampai 10 tahun 

Pendapat yang mendukung dengan beberapa teori di atas dikemukakan oleh   

Hartono (2004) yang menyatakan bawha dalam hal melakukan masturbasi atau onani, 

pria lebih banyak dibanding wanita (83% vs 37. 7%). Hal ini sesuai dengan kondisi 

fisiologis pria, yakni dorongan seks lebih ditentukan oleh tingkat testoteron yang 

lebih tinggi dibanding wanita, sehingga otomatis dorongan seksualnya lebih besar 

Berkaitan dengan hal di atas, harga diri merupakan salah satu hal penting yang 

mempengaruhi perilaku onani remaja, terutama remaja laki-laki. Terdapat penelitian 
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mengenai pengaruh hubungan seks remaja terhadap kondisi mereka setelah dewasa. 

Pada penelitian ini diperiksa berbagai konsekwensi negatif karena melakukan 

hubungan seks di usia dini yang terkait dengan kondisi di masa dewasanya pada 

penelitian yang dilakukan Zimet (Hartono, 2004) dari Sekolah Kedokteran 

Universitas Indianapolis dan rekan-rekannya, mereka mengevaluasi 188 pelajar 

ketika mereka berusia 12 dan 14 tahun yang duduk di kelas tujuh. Para partisipan itu 

dalam kuesioner yang dibagikan menyebutkan bahwa mereka masih perawan dan 

jejaka. Selain itu aspek harga diri mereka juga diukur. Lebih lanjut  Zimet (Hartono, 

2004) dalam hasil penelitian menyebutkan bahwa anak perempuan kelas tujuh yang 

memiliki harga diri yang tinggi jarang yang menginginkan melakukan hubungan 

seks, tetapi anak laki-laki yang memiliki harga diri yang tinggi lebih ingin melakukan 

hubungan intim. Perilaku seksual  seperti perilaku onani di kalangan anak laki-laki 

seringkali dianggap sebagai suatu yang bisa diterima dalam masyarakat, dan 

merupakan kebanggaan bagi anak laki-laki melakukan hubungan seksual ketika 

masih sangat muda. 

Berkaitan dengan pendapat tentang harga diri di atas tokoh Masters & 

Johnson (Damayanti, 2000) menyatakan bahwa harga diri pada masa remaja 

cenderung negatif karena adanya proses perubahan yang terjadi pada masa pubertas. 

Ditambahkan oleh Damayanti (2000) yang mengatakan bahwa harga diri merupakan 

aspek kepribadian yang turut andil dalam mengontrol perilaku seksual pada masa 

remaja.  
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Remaja memiliki harga diri positif atau tinggi diharapkan lebih mampu 

mengontrol perilaku seksualnya misalnya perilaku onani. Selain itu remaja laki-laki 

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

tantangan lebih antusias dan mampu mengatasi stress serta emosi yang negatif. 

Asumsi ini sejalan dengan pendapat  yang dikemukakan oleh Mu’tadin, (2002) yang 

menyatakan bahwa remaja laki laki 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. Misalnya sedang terangsang secara seksual, maka remaja 

laki-laki melakukan perilaku masturbasi untuk menyalurkan dorongan-dorongan 

seksualnya tersebut agar cepat  terpuaskan.  

Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa harga diri akan mempengaruhi 

proses berfikir dan bertingkah laku. Seperti dikemukakan oleh  Azwar, (1995). 

munculnya harga diri membuat remaja tidak mudah ceroboh melakukan tindakan 

yang dapat merendahkan harga dirinya dan bisa mengontrol dorongan perilaku 

seksualnya. Karena itu para remaja membutuhkan bantuan dan bimbingan serta 

pengarahan dari orangtua atau orang dewasa lainnya untuk menghadapi segala 

permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan proses perkembangannya yang kita 

sering sebut dukungan sosial. Orang tua perlu memberikan penjelasan seksual secara 

jujur, sederhana dan terus terang kepada anaknya pada saat-saat yang tepat 

berhubungan dengan perubahan-perubahan fisiologik seperti adanya ereksi. 
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Suasana dukungan sosial yang muncul atau di munculkan dengan  rumah 

tangga yang hangat bisa menciptakan atau meningkatkan harga diri pada remaja, dan 

selanjutnya para remaja sendiri lebih akan terbuka kepada orang tua tentang hal-hal 

yang dialaminya. Onani pada usia remaja mesti mendapat perhatian yang bijaksana 

dari orang tua. Jika respon orang tua terlalu negatif terhadap proses ini, maka 

kemungkinan kegiatan masturbasi justru akan semakin membahayakan. Teori ini 

sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Maharani dan Andayani (2003) 

bahwa individu yang mendapat dukungan sosial dari keluarga dan orang-orang 

terdekat secara berulang kali akan merasakan berkurangnya kelelahan emosional dan 

menjadi bersikap positif Perubahan fisik yang diikuti dengan perubahan social dan 

psikologis akan membawa perilaku remaja dalam menilai diri sendiri dan 

mensejajarkan “siapa saya” dengan “bagaimana orang lain melihat saya”.  

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah penulis kemukakan serta teori-

teori yang mendasari hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa onani adalah gejala 

umum atau universal yang dilakukan oleh remaja dan dianggap sebagai akibat dari 

ketidakmampuan remaja memecahkan konflik batin, terutama konflik tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan  perkembangan seksualnya khususnya tentang onani. 

Harga diri dan dukungan sosial yang kurang juga bisa memunculkan perilaku onani 

yang ada. Pada penelitian ini peneliti ingin melakukan penelitian pada para remaja 

laki-laki, karena itu peneliti memilih untuk melakukan penelitian pada SMK, karena 

pada SMK yang akan diteliti, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku seksual seseorang. Internet contohnya, pada SMKN tersebut para siswa 
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bebas untuk mengakses internet, sudah kita ketahui bersama bahwa mengakses 

pornografi pada internet dapat begitu bebasnya, jika hal itu terjadi dan terus menerus 

maka timbullah dorongan-dorongan seksual dan disinilah letak harga diri dan 

dukungan sosial sangat diperlukan. Untuk dapat membendung dan mengarahkan ke 

hal yang lebih tepat. 

Berdasarkan uraian di atas maka timbul rumusan masalah sebagai berikut “ 

Apakah ada hubungan antara harga diri dan dukungan sosial dengan intensi perilaku 

onani pada remaja laki-laki “. Hal tersebut perlu dibuktikan secara empiris. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan 

antara harga diri dan dukungan sosial dengan intensi perilaku onani pada remaja laki-

laki “. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui :  

1. Hubungan antara harga diri dan dukungan sosial dengan intensi perilaku onani 

pada remaja laki-laki 

2. Hubungan antara harga diri dengan intensi perilaku onani pada remaja laki-

laki. 

3. Hubungan antara dukungan sosial dengan intensi perilaku onani pada remaja 

laki-laki. 

4. Tingkat  harga diri pada remaja laki-laki. 

5. Tingkat dukungan sosial pada remaja laki-laki.  

6. Tingkat intensi perilaku onani pada remaja laki-laki. 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala sekolah  

Memberikan informasi mengenai hubungan antara harga diri dan dukungan sosial 

dengan intensi perilaku onani pada remaja laki-laki, sehingga dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menentukan kebijakan di sekolah dengan memberikan 

dukungan agar proses perkembangan fisik, sosial maupun seksual siswa tidak 

mengarah pada tingkah laku yang negatif 

2. Bagi Guru Bimbingan Konseling  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan 

mengenai hubungan antara harga diri dan dukungan sosial dengan intensi perilaku 

onani pada remaja laki-laki, sehingga dapat memecahkan berbagai persoaial 

terutama yang berkaitan dengan problem-problem sosial maupun seksual.  

3. Bagi siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya yang 

berkaitan dengan hubungan antara harga diri dan dukungan sosial dengan intensi 

perilaku onani pada remaja laki-laki, sehingga siswa dapat lebih memahami tugas 

perkembangan pada masa remaja dengan baik. 

4. Bagi orang tua siswa  

Memberikan informasi dan masukan bagi orangtua untuk lebih intensi 

mengajarkan pendidikan dan informasi yang benar agar anak memperoleh 
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pengetahuan dan informasi yang cukup tentang pentingnya pengetahuan seksual 

yang benar  dan memilik harga diri serta  dukungan sosial yang optimal. 

5. Bagi ilmuwan psikologi 

Penelitian ini memberikan nilai positif bagi pengembangan ilmu pada umumnya 

dan pada ilmu psikologi pada khususnya hubungan antara harga diri dan 

dukungan sosial dengan intensi perilaku onani pada remaja laki-laki. 

6. Bagi peneliti lain 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperdalam, memperkaya, dan 

mengembangkan khasanah teoritis mengenai hubungan harga diri dan dukungan 

sosial dengan intensi perilaku onani dan dapat memberikan kerangka pemikiran 

pada penelitian yang akan datang. 

 




