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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan seksual mencakup aspek fisik dan psikososial individu 

tentang nilai diri dan hubungan interpersonal yang positif. Salah satu 

kebutuhan dasar  manusia adalah seks. Pemenuhan maksimal akan hal ini 

dimulai oleh sementara kalangan, dapat menentukan baik buruknya kualitas 

hidup seseorang. Masalah pasien yang melibatkan seksualitas termasuk 

konflik pribadi dan emosi. 

Seks adalah topik yang sudah lama dianggap tabu untuk 

diperbincangkan oleh orang dewasa. Secara bertahap, lebih dari 30 sampai 50 

tahun, pengetahuan tentang seks dan pembicaraan tentang masalah seksualitas 

telah dikenal sebagai hal yang penting dan perlu bagi perkembangan manusia. 

Sejak pertengahan tahun 1960-an tenaga perawat kesehatan telah mengenali 

keterkaitan kesehatan seksual sebagai komponen kesejahteraan. Meskipun 

demikian, banyak pasien dewasa yang kurang pengetahuan tentang seksualitas 

atau enggan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan seksualitas. 

Misalnya; kekawatiran mencakup hal tentang melakukan kembali hubungan 

seksualitas setelah melahirkan, kenormalan perkembangan, dan ansietas 

terhadap efek medikasi antihipertensif pada fungsi seksual. 
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Banyak perawat merasa tidak nyaman membicarakan masalah 

seksualitas dengan pasien, tetapi mereka dapat mengurangi rasa 

ketidaknyamanan dengan beberapa metode. Keinginan seksual beragam 

diantaranya individu: sebagian orang menginginkan seks dan menikmati seks 

setiap hari, sementara yang lain menginginkan seks hanya sekali satu bulan, 

dan yang lainnya lagi tidak memiliki keinginan seksual sama sekali dan cukup 

merasa nyaman dengan fakta tersebut. Keinginan seksual menjadi masalah 

jika pasien semata-mata menginginkan untuk merasakan keinginan hubungan 

seks lebih sering, jika keyakinan pasien adalah penting untuk melakukan pada 

beberapa norma kultur, atau jika persediaan dalam keinginan seksual dari 

pasangan menyebabkan konflik. (Ferry, 2005). 

Seksualitas merupakan fenomena yang komplek dan terkait dengan 

berbagai aspek yaitu biologis, psikologis, interpersonal dan perilaku. Fungsi 

seksual dapat dilihat dari kemampuan individu memelihara hubungan 

interpersonal, meneruskan hubungan intim dan aktivitas seksual. Fungsi 

seksual bebeda pada tiap individu sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

Namun fungsi seksual tergantung pada keadaan kesehatan, kepentingan dan 

daya tarik pasangan (Keliat, 1998). Kebutuhan Seks (Sex Needs), yaitu 

kebutuhan pelampiasan dorongan seksual, bagi mereka yang sudah matang 

fungsi biologisnya. Kesalahan mendasar dan fatal Sigmund Freud (1856-

1939) adalah menfokuskan pembahasan psikologinya bahwa semua KDM 

manusia berasal dari kebutuhan seks ini. Tak dapat kita salahkan pandangan 
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Freud tersebut, bila kita dapat memahami keadaan sosial masyarakat di 

jamannya, yang sangat tabu membicarakan masalah seks ( Syukri, 2003). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kenzi dalam subinarto (2004) 

sebagaimana dikutip Dr. M. Qarani, pria yang telah menikah yang berusia 

antara 21 – 25 tahun rata-rata dapat melakukan hubungan seks sebanyak 3 kali 

dalam seminggu. Sedangkan yang berusia antara 31 – 35 tahun rata-rata 

melakukan hubungan seks dua kali dalam seminggu. Jumlah ini akan 

berkurang lagi hingga hanya bisa melakukan hubungan seks tiga kali dalam 

dua minggu pada saat pria berusia 45 tahun. Kemudian hanya satu kali dalam 

satu minggu untuk pria yang telah melewati usia 56 tahun.  

Sejumlah penyakit dapat memunculkan gangguan dalam aktivitas seks 

kaum pria. Tidak sedikit kaum pria yang langsung turun rasa percaya dirinya 

terkait dengan aktivitas seks mereka. Begitu dirinya divonis mengidap 

penyakit tertentu yang dapat menimbulkan gangguan aktivitas seks. Padahal 

dengan memahami persoalan yang sesungguhnya, tidak menutup 

kemungkinan mereka masih dapat menikmati aktivitas seks mereka secara 

normal. (Subinarto, 2004). 

Sistem nilai seksual merupakan keyakinan pribadi dan keinginan yang 

berkaitan dengan seksualitas. Sistem seksual ini dibentuk sepanjang perjalanan 

hidupnya. Pengalaman ini dapat membuat klien mudah untuk berhadapan 

dengan masalah seksual dalam lingkungan perawatan atau dapat pula 

menghambat klien dalam mengekspresikannya. Dengan demikian perhatian 

utama perawat terhadap klien adalah apakah perilaku, sikap, perasaan, sikap 
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seksual spesifik itu normal. Klien yang dirawat juga harus diberi privasi ketika 

dikunjungi oleh pasangan seksualnya. Privasi ini memungkinkan waktu 

pembicaraan intim, menyentuh, atau berciuman. Ketika orientasi atau nilai 

seksual perawat berbeda dengan klien maka sesuatu yang aneh atau salah 

menurut perawat mungkin tampak normal dan dapat diterima oleh klien. 

Menurut Wahyudi (2000) perilaku seksual merupakan perilaku yang muncul 

karena adanya dorongan seksual atau kegiatan mendapatkan kesenangan organ 

seksual melalui berbagai perilaku (Purnawan, 2004). 

Berdasarkan hasil wawancara dan pembagian kuesioner yang 

penelitian pendahuluan dari 10 responden wanita usia produktif 2 yang 

menjawab membutuhkan, 4 menjawab tidak membutuhkan dan yang lainya 

kembali dengan jawaban kosong. Sedangkan 10 responden laki-laki usia 

produktif 8 diantaranya masih mempunyai keinginan dalam pemenuhan 

kebutuhan seksual. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana hubungan lamanya perawatan pasien dengan motivasi kebutuhan 

seksual pada laki-laki usia produktif di Rumah Sakit Umum Islam Kustati 

Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka penelitian dapat merumuskan 

masalah yaitu “Apakah terdapat hubungan lamanya perawatan pasien 
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dengan motivasi kebutuhan seksual pada laki-laki 21-55 tahun di Rumah 

Sakit Umum Islam Kustati Surakarta”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui bagaimana hubungan lamanya perawatan pasien dengan 

motivasi kebutuhan seksualitas pada usia produktif. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi sikap seksual pasien. 

b. Mengetahui hubungan lamanya perawatan pasien dengan motivasi 

kebutuhan seksual pada laki-laki usia 21-55 tahun di Rumah Sakit 

Umum Islam Kustati Surakarta. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan peneliti belum ada penelitian sejenis tetapi peneliti 

mengambil 1 sampel penelitian sebagai acuan dalam penyusunan skripsi, yang 

berjudul: Hubungan Antara Derajat Kepuasaan Seksual Dengan Sikap 

Terhadap Extramarital Sex (diteliti oleh Monty P. Satiadarma, MS, MFCC 

dan Sri Triatri). Skripsi ini merupakan penelitian yang berlatar belakang 

masalah kepuasan seksual dalam perkawinan, yang diperkirakan memiliki 

hubungan dengan seks ekstramarital.  

Berdasarkan teori Hirarki Kebutuhan dari A.H. Maslow, seks adalah 

kebutuhan dasar fisiologi yang harus dipenuhi kemungkinan untuk itu telah 
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memenuhi syarat, dan berdasarkan Teori Equity dari Hatfield, seks 

ekstramarital adalah suatu usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam 

diri yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dalam 

perkawinan. Mengingat terdapatnya faktor lingkungan yang mungkin turut 

mempengaruhi apakah terdapat hubungan antara kepuasan seksual dengan 

perilaku seks ekstramarital. Penelitian ini menggunakan dua buah Skala 

Likert.  

Skala pertama mengukur derajat kepuasan seksual dan yang kedua 

mengukur sikap terhadap seks ekstramarital. Hasil pengukuran dari masing-

masing skala dikorelasikan dengan Korelasi Produk Momen Biserial Pearson. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi negatif kuat antara kedua 

fenomena tersebut, yang artinya bahwa semakin puas dalam kebutuhan 

seksual maka semakin baik sikap terhadap seks ekstramarital (Triatri, 2003). 

 
 

 

 

 

 

 




