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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Sudah tidak dipungkiri lagi sejalan dengan semakin pesatnya 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta komunikasi terjadi 

perubahan sosial yang serba cepat hampir di semua elemen kehidupan. Perubahan 

tersebut membawa dampak di dalam kehidupan. Bertemunya kebudayaan asing 

dan kebudayaan asli mengakibatkan perubahan-perubahan yang cepat dan radikal 

yang bersifat positif dan negatif.  Perubahan yang bersifat positif diantaranya 

percampuran kesenian yang menghasilkan sebuah instrumen yang bagus dan 

menarik, model dan mode berpakaian yang menarik, ragam kebudayaan dan 

sebagainya. Disisi lain perubahan yang negatif atau tidak dikehendaki membawa 

pengaruh negatif bagi perkembangan sosial remaja.  Misalnya kenakalan remaja, 

perilaku seksual, narkoba, serta masalah-masalah sosial lainnya. Kecenderungan 

pelanggaran perilaku seksual di kalangan remaja makin meningkat karena banyak 

informasi dan rangsangan yang bersifat seksual misalnya: VCD, DVD, internet, 

majalah dan buku-buku porno yang sulit dibendung lagi. 

 Hasil  riset yang telah dilakukan oleh BKKBN (2007) menyatakan 40% 

remaja berusia 15-24 tahun telah melakukan perilaku seksual pranikah. Hasil 

survei tersebut dilakukan pada rentang tahun 2002-2006  terhadap 2.880 remaja di 

Jabodetabek. Penelitian oleh “Yayasan Kita dan Buah Hati” tahun 2005 di 
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wilayah Jabodetabek  didapatkan hasil lebih dari 80% anak-anak usia 9-12  tahun 

telah mengakses materi pornografi.    

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tim Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana bekerjasama dengan Kelompok Siswa Peduli AIDS dan 

Narkoba (KSPAN) pada bulan April 2007 di SMA Negeri 2 Denpasar, diperoleh 

gambaran tentang perilaku seks yang berisiko tinggi dari responden yang 

jumlahnya 766, terdapat 526 remaja yang menyatakan telah berperilaku seks 

seperti berpelukan, 458 responden sudah berciuman bibir, 202 responden sudah 

pernah mencium leher (necking), disusul 138 responden sudah menggesek-

gesekkan alat kelamin tanpa berhubungan seks (petting), 103 responden sudah 

pernah berhubungan seksual, dan 159 menyatakan aktivitas seksual lain selain 

yang disebutkan sebelumnya. Aktivitas seksual tersebut bisa dilakukan bersama 

teman, pacar, seseorang atau beberapa orang tanpa status yang jelas, bahkan 

dengan pekerja seks komersil (Rasmini dalam Oktaviyanti, 2010). 

  Perilaku seksual juga dilakukan oleh beberapa anggota karang taruna 

“Sedyo Utomo” Kelurahan Jeron Kecamatan Nogosari Boyolali. Beberapa 

fenomena dan fakta yang berhasil penulis gali dari ketua dan pengurus karang 

taruna dinyatakan bahwa  sebagian anggota karang taruna memanfaatkan sebagian 

waktu kegiatan untuk melakukan hal-hal yang kurang pantas dilakukan. Sebagai 

contoh ketika perjalanan outbond / piknik ke Bali atau daerah luar kota lain, 

beberapa anggota karang taruna  lain jenis sengaja memanfaatkan situasi piknik 

tersebut.  
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 Dari 62 jumlah anggota karang taruna  yang aktif, lebih dari 25% 

diantaranya ada kecenderungan melakukan perilaku seksual. Beberapa pasangan 

(kekasih) sama-sama anggota karang taruna, namun ada juga beberapa anggota 

karang taruna  yang memiliki pacar atau pasangan bukan anggota karang taruna. 

Beberapa contoh perilaku seksual yang terjadi pada beberapa anggota karang 

taruna  “Sedyo Utomo” yang dapat diamati ketika melakukan aktivitas bersama-

sama anggota karang taruna  seperti pada tabel I.1: 

Tabel I.1 
Perilaku Seksual Anggota Karang taruna  

 
Deskripsi Perilaku Seksual  Persentase (%) 

Duduk selalu berdampingan (di bus) 
ketika piknik bersama-sama 

10 pasang / 20 orang  (32,15%) 

Mojok berdua dan memisahkan diri 
dari rombongan piknik 

15  pasang / 30 orang  (48,38%) 

Saling berpegangan tangan  5  pasang / 10 orang  (16,12%) 
Saling merangkul 5  pasang / 10 orang  (16,12%) 
Kontak mata yang berlebihan 15  pasang / 30 orang  (48,38%) 

 

 Tabel di atas merupakan beberapa contoh  perilaku seksual yang dapat 

diamati secara langsung oleh anggota karang taruna  dan masyarakat. Bentuk 

perilaku seksual yang lebih intim misalnya berciuman atau aktivitas lain yang 

sangat pribadi dan tidak dapat diamati oleh banyak orang karena umumnya 

dilakukan ditempat-tempat yang lebih pribadi.  

.  Perilaku seksual pada sebagian anggota karang taruna  merupakan tanggung 

jawab sosial bagi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral 

sosial dan religiusitas. Hal tersebut  sesuai dengan tujuan dibentuknya Karang 

Taruna “Sedyo Utomo” Nogosari Boyolali, antara lain  yaitu :  
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 a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan  kesadaran dan  tanggung  

jawab  sosial  setiap  generasi  muda  anggota karang  taruna  dalam  mencegah,  

menangkal, menanggulangi  dan  mengantisipasi  berbagai  masalah sosial. 

 b.  Terbentuknya  jiwa  dan  semangat  kejuangan  generasi muda  anggota 

Karang  Taruna  yang  terampil  dan berkepribadian serta berpengetahuan. 

 c. Pelaksanaan  fungsi  sosialnya  sebagai  manusia pembangunan  yang  

mampu  mengatasi  masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya. 

  Menurut Sarwono (2005) bentuk dari perilaku seksual bermacam-macam, 

mulai dari perasaan tertarik sampai dengan perilaku berkencan, berciuman hingga 

bersenggama. Lebih lanjut Sarwono (2005) mengemukakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi perilaku seksual adalah kontrol diri. Ditegaskan oleh Bernas 

(Mahfiana dkk, 2009) dalam penelitiannya bahwa kurangnya kontrol diri remaja 

menjadi salah satu pemicu maraknya perilaku seksual menyimpang. Awal 

mulanya hubungan antara lawan jenis hanya sekedar bergandengan tangan, tetapi 

semakin lama perilaku pacaran dapat menjurus pada perilaku seksual.  

Menurut Suyasa (2004) salah satu alasan remaja memerlukan kontrol diri 

adalah karena adanya perubahan dalam kehidupan seks. Perubahan ini ditandai 

dengan semakin bebasnya media menyajikan topik berkaitan dengan masalah  

kehidupan seks, semakin meluasnya penyebaran penyakit-penyakit yang 

ditularkan secara seksual, semakin diterimanya sikap positif (permisif) terhadap 

perilaku seksual pranikah, semakin banyaknya kasus-kasus kehamilan di luar 

nikah, serta semakin meningkatnya pengembangan alat-alat kontrasepsi.  
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Dijelaskan oleh Sarwono (2005), remaja yang mampu mengatur dirinya 

sendiri akan berkurang perilaku seksualnya daripada remaja yang merasa dirinya 

mudah dipengaruhi atau merasa bahwa keadaan dirinya lebih banyak ditentukan 

oleh faktor-faktor luar. Remaja yang dapat menahan diri cenderung tidak 

melanggar larangan- larangan seperti perilaku berciuman dan perilaku seksual 

lainnya. Menahan diri berarti melakukan pengendalian atau pengontrolan terhadap 

dorongan atau keinginan dari dalam diri sehingga perilakunya dapat terkendali. 

Jadi kontrol diri juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

perilaku seksual. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka diharapkan remaja 

memiliki kontrol diri yang kuat sehingga mampu mengendalikan diri serta 

mengarahkan perilakunya ke arah yang positif, menghindari penyimpangan 

perilaku seperti kenakalan, narkoba ataupun perilaku seksual dan perilaku negatif 

lainnya. 

Kenyataan yang ada makin derasnya arus globalisasi, informasi dan 

teknologi yang diserap secara “apa adanya” tanpa memilah-milah mana yang 

pantas dan tidak pantas untuk dilakukan menyebabkan banyak remaja melakkuan 

perilaku seks pranikah, aborsi, hamil di luar nikah. 

Mengacu dari uraian latar belakang tersebut dapat dibuat rumusan 

masalah: Apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan sikap terhadap perilaku 

seksual  remaja? Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis tertarik untuk 

menguji secara empirik dengan mengadakan penelitian berjudul: Hubungan antara 

kontrol diri dengan sikap terhadap perilaku seksual pada remaja karang taruna . 
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B.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kontrol diri dengan sikap terhadap sikap terhadap perilaku 

seksual remaja karang taruna.   

2. Peran atau sumbangan kontrol diri terhadap sikap terhadap perilaku seksual 

remaja karang taruna.  

3. Tingkat kontrol diri pada remaja karang taruna. 

4. Tingkat sikap terhadap perilaku seksual  pada remaja karang taruna. 

 
C.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi subjek penelitian 

Hasil penelitian ini memberi informasi tentang hubungan antara kontrol 

diri dengan sikap terhadap perilaku seksual, sehingga subjek penelitian khususnya 

remaja memiliki kontrol diri yang tinggi agar mampu menghindari perilaku 

seksual. 

2. Bagi orangtua  

Penelitian ini memberi informasi dan pemahaman mengenai hubungan 

antara kontrol diri dengan sikap terhadap perilaku seksual, sehingga orangtua 

mampu memberikan bimbingan, perhatian serta pola asuh yang tepat untuk 

meningkatkan kontrol diri putra-putrinya agar terhindar dari perilaku seksual. 

3. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini memberikan informasi dan hasil empiris sebagai wacana 

pemikiran dan pengembangan penelitian bidang psikologi, khususnya tentang 

hubungan antara kontrol diri dengan sikap terhadap perilaku seksual  remaja.   


