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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Perilaku 

2.2.1 Definisi Perilaku 

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup) yang 

bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai 

dari tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai dengan manusia itu berperilaku (Notoatmodjo, 

2012). Perilaku merupakan respons individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan 

yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari 

maupun tidak, perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. 

Sering tidak di sadari bahwa interaksi tersebut sangat kompleks sehingga kadang-kadang 

kita tidak sempat memikirkan penyebab seseorang menerapkan perilaku tertentu sangat 

penting untuk dapat menelaah alasan di balik perilaku yang dimiliki individu, sebelum 

individu tersebut mampu mengubah perilaku (Notoatmodjo, 2010).  

2.2.2 Teori Perubahan Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2010), ada beberapa teori perubahan perilaku 

diantaranya adalah: 

1. Teori Stimulus Organisme (SOR)

Teori ini menjelaskan pada asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan 

perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang di berikan orang 
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lain dengan cara komunikasi, kelompok, dan kepemimpinan (Notoatmodjo, 

2010). 

2. Teori Festinger (Dissonance Theory) 

Teori ini merupakan ketidakseimbangan psikologi yang diliputi oleh 

ketegangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali 

(Notoatmodjo, 2010). 

1. Teori Fungsi  

Menurut Notoatmodjo (2010) teori fungsi menjelaskan berdasarkan 

anggapan bahwa perubahan perilaku tergantung pada kebutuhan diri sendiri. 

Perilaku individu dilatar belakangi oleh kebutuhan diri sendiri yang meliputi: 

a. Perilaku memliki fungsi instrumental yang berfungsi memberikan pelayanan 

terhadap kebutuhan seseorang yang bertindak positif terhadap pemenuhan 

kebutuhan diri sendiri. 

b. Perilaku berfungsi sebagai “defence mechanism” atau sebagai pertahan diri dalam 

mengahadapi lingkungannya. 

c. Perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan pemberi arti. Dalam perannya 

dengan tindakan itu seseorang senantiasa menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

2. Teori Kurt Lewin 

Menyatakan bahwa teori Kurt Lewin merupakan suatu keadaan yang 

seimbang dan terdiri dari kekuatan pendorong (driving force) dan kekuatan 

penahan (restrining forces). Perilaku tersebut dapat berubah apabila terjadi 

keseimbangan antara kedua kekuatan tersebut 
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2.2.3 Bentuk Perilaku 

Notoatmodjo (2012) perilaku merupakan bentuk respon ataupun reaksi 

terhadap stimulus dari diri sendiri maupun orang lain yang dapat dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu perilaku tertutup (convert behavior) dan perilaku terbuka 

(overt behavoir): 

1. Perilaku Tertutup 

Respons seseorang terhadap stimulus yang hanya terbatas pada perhatian, 

pengetahuan, dan sikap yang terjadi pada orang lain dan masih belum dapat 

diamati secara jelas seperti seorang ibu hamil yang pentingnya memeriksa 

kehamilannya (Maulana, 2007). Notoadmojo (2012) mengatakan bahwa perilaku 

tertutup reaksi terhadap stimulus masih terbatas pada perhatian dan sikap yang 

terjadi pada orang yang menerima stimulus yang disebut covert bahavior.   

2. Perilaku Terbuka  

  Respons terhadap stimulus yang bersifat terbuka dalam bentuk tindakan 

nyata dan dengan mudah dapat diamati orang lain seperti membaca buku 

pelajaran, berhenti merokok. operant respons  dapat digunakan untuk membentuk 

jenis perilaku terbuka diciptakan adanya kondisi tertentu. Pembentukan 

perilaku terbuka menurut skiner seperti melakukan identifikasi tentang reiforce 

yang berupa hadiah, melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-

komponen kecil, dan melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan 

urutan komponen yang telah tersusun (Notoatmodjo, 2012). 
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2.2.4 Faktor-Faktor Perilaku  

Faktor yang mempengaruhi ada 2 menurut Kulsum dan Jauhar (2014) 

terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya perilaku pada seorang 

diantaranya: 

1. Faktor internal  

Kumpulan dari unsur-unsur kepribadian yang secara langsung 

mempengaruhi perilaku manusia. Faktor dari dalam diri seseorang, berhubungan 

dengan karakteristik orang yang bersangkutan, bersifat bawaan (given) dan 

menentukkan seseorang itu memberikan reaksi terhadap stimulus dari luar, 

seperti : perhatian, motivasi, persepsi, tingkat kecerdasan, tingkat emosional, 

jenis kelamin, usia, dan sebagainya. 

2.  Faktor Eksternal  

 Faktor-faktoryang berasal dari luar diri manusia, namun secara langsung 

mempengaruhi perilakunya. Faktor yang mempengaruhi dari luar diri seseorang 

tersebut, yakni keadaan lingkungan, baik fisik maupun non fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, politik, dan sebagainya. 

2.2.5 Domain Perilaku 

 Menurut Notoatmodjo (2010) perilaku manusia dapat dibagi menjadi tiga 

domain yaitu: 

1. Sikap (Attitude) 

Sikap adalah respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek 

tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan 

(senang, tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Salah 
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seorang ahli psikologi menyatakan, bahwa sikap merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. 

Dalam kata lain, fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau 

aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi 

(tertutup). 

Menurut Azwar (2009) sikap terdiri dari 3 komponen yang saling 

menunjang yaitu: 

a. Komponen kognitif  

Merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, 

komponen kognitif berisi kepercayaan terhadap stereotip yang dimiliki oleh 

individu mengenai sesuatu, dengan kata lain dapat disamakan dengan (opini) 

apabila menyangkut masalah isu atau hal yang bersifat kontroersial. 

b. Komponen afektif 

 Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek 

emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap 

dan merupakn aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang 

dapat mengubah sikap seseorang. Komponen afektif dapat diartikan dengan 

perasaan yang dimiliki seseotang terhadap sesuatu. 

c. Komponen konatif 

 Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu susuai dengan 

sikap yang dimilikioleh seseorang. Aspek ini berisi tendensi atau 

kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-

cara tertentu 
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap Menurut Azwar (2009) faktor-

faktor yang mempengaruhi sikap antara lain adalah: 

a. Pengalaman pribadi 

  Pengalaman pribadi dapat menjadi dasarpembentukan sikap 

apabila pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan 

lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam 

situasi yang melibatkan faktor emosional. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Individu pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang 

konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. 

Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi 

dan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting. 

c. Pengaruh kebudayaan  

Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu 

masyarakat asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpak disadari kebudayaan telah 

menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah. 

d. Media elektronik  

Dalam pemberian praktek internet maupun media komunikasi 

lainnya, berita yang seharusnya factual disampaikan secara obyektif 

berpengaruh terhadap sikap konsumennya. 

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 
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Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga 

agama sangat menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah mengherankan 

apabila giliran konsep tersebut mempengaruhi sikap. 

f. Faktor emosional  

Suatu bentuk sikap merupakn peryataan yang dilandasi emosi 

yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan 

bentuk mekanisme pertahanan ego. 

2. Tingkatan Sikap 

a. Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa seseorang atau subjek mau menerima 

stimulus yang diberikan (objek). 

b. Menanggapi (responding) 

Menanggapi diartikan memberikan jawaban atau tanggapan 

terhadap petanyaan atau objek yang dihadapi. 

c. Menghargai (valuing)  

Menghargai merupakan subjek, atau seseorang memberikan nilai 

yang positif terhadap objek atau stimulus, dalam arti, membahasnya 

dengan orang lain dan bahkan mengajak atau mempengaruhi atau 

menganjurkan orang lain merespons. 

d. Bertanggung jawab (responsible) 

Sikap yang paling tinggi tingkatannya adalah bertanggung jawab 

terhadap apa yang telah diyakininya. Seseorang yang telah mengambil 
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sikap tertentu berdasarkan keyakinannya, dia harus berani mengambil 

resiko bila ada orang lain yang mencomoohkan atau adanya risiko lain. 

e. Tindakan atau praktik (practice)  

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sikap adalah 

kecenderungan untuk bertindak (praktik). Sikap belum tentu terwujud 

dalam tindakan, sebab untuk terwujudnya tindakan perlu faktor lain, yaitu 

antara lain adanya fasilitas atau sarana dan prasarana. Praktik atau 

tindakan ini dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan menurut kualitasnya, 

yaitu: 

f.  Praktik terpimpin (guided response) 

Apabila subjek atau seseorang telah melakukan sesuatu tetapi 

masih tegantung pada tuntuan atau menggunakan panduan. 

g. Praktis secara mekanisme (mechanism) 

Subjek atau seseorang telah melakukan atau mempraktikkan suatu 

hal secara otomatis maka disebut praktik atau tindakan mekanis. 

h. Adopsi (adoption) 

Adopsi adalah suatu tindakan atau praktik yang sudah 

berkembang. Artinya, apa yang dilakukan tidak sekedar rutinitas atau 

mekanisme, tetapi sudah dilakukan modifikasi, atau tindakan atau 

perilaku yang berkualitas. 

2.2.6 Pengukuran dan Indikator Perilaku  

 Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa perilaku mencakup 3 domain, yakni: 

pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan tindakan atau praktik (practice). Oleh sebab 
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itu, mengukur perilaku dan perubahannya, khususnya perilaku juga mengacu kepada 3 

domain tersebut. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan adalah mencakup apa yang diketahui oleh seseorang terhadap 

cara-caranya. Oleh sebab itu, untuk mengukur pengetahuan di atas adalah dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung (wawancara) atau melalui 

pertanyaan-pertanyaan tertulis atau angket, untuk mengetahui indikator 

pengetahuan “tingginya pengetahuan” responden. 

b. sikap (attitude) 

 Sikap adalah pendapat atau penilaian seseorang terhadap orang lain. 

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. 

Pengukuran sikap secara langsung dapat dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tentang stimulus atau objek yang bersangkutan. 

Pertanyaan secara langsung juga dapat dilakukan dengan cara memberikan 

pendapat dengan menggunakan kata “setuju”, atau tidak setuju” terhadap 

pertanyaan-pertanyaan dengan objek tertentu, dengan menggunakan skala lickert. 

Misalnya, member pendapat tentang pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan 

menggunakan penilaian sebagai berikut: 

5. bila sangat setuju 

4. bila setuju 

3. bila biasa saja 

2. bila tidak setuju 

1. bila sangat tidak setuju 
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c.  tindakan atau praktik (practice) 

  Praktik atau tindakan adalah semua kegiatan atau aktivitas seseorang. 

Pengukuran atau cara mengamati perilaku dapat dilakukan melalui dua cara, 

secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran perilaku yang paling baik adalah 

secara langsung, yakni dengan cara (observasi), yaitu mengamati tindakan subjek. 

Sedangkan secara tidak langsung menggunakan metode mengingat kembali 

(recall). Metode ini dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan terhadap subjek 

tentang apa yang telah dilakukan. 

2.2.7 Perilaku Remaja  

Perilaku yang melampaui batas toleransi orang lain dan lingkungannya. Tindakan 

ini dapat merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, bahkan sampai 

melanggar hukum. Pada dasarnya, kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk 

perilaku remaja yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dari segi 

hukum kenakalan remaja dapat di golongkan dalam dua kelompok yang berkaitan 

dengan norma-norma hukum, yaitu kenakalan yang bersifat amoral dan asocial yang 

tidak diatur dalam undang-undang, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai 

pelanggaran hukum. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian 

sesuai dengan undang-undang, dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan hukum 

bila dilakukan pada orang dewasa 
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2.3 Perilaku Seks Bebas 

2.3.1 Definisi Seks Bebas 

Seks bebas adalah hubungan seks secara bebas dengan siapapun juga, dengan 

banyak orang merupakan tindakan seksual immoral, terang-terangan, dan tampak malu-

malu sebab didorong oleh nafsu-nafsu seks yang terintegrasi, tidak matang atau dewasa, 

dan tidak wajar . Perilaku seksual yaitu hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan yang berlandaskan suka sama suka tanpa ikatan yang sah atau yang 

dihalalkan agama. Perilaku seks bebas sangat bervariasi bentuknya, tergantung oleh 

adanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa perkembangan serta 

pengaruh internal dari remaja (Torsina dalam Utami, 2015).  

2.3.2 Akibat Yang Ditimbulkan Dari Seks Bebas 

a. Semakin menyebarnya HIV/AIDS 

Adanya sistem berganti-ganti pasangan dapat dengan mudah untuk 

menyebarkan HIV/AIDS apabila hubungan seks bebas yang terjadi secara 

bergantian tidak disertai alat pengaman yang dianjurkan. 

b. Terjadinya keehamilan diluar pernikahan yang sah. 

Terjadinya kehamilan diluar nikah yang sah akan membawa dampak yang 

cukup serius diantaranya adalah. 

1. Akan memaksakan seseorang drop out ( dari aktifitas akademiknya) 

dikarenakan aib dan kehadiran bayi yang tidak tepat waktu. 

2. Kemungkinan pengguguran yang tidak bertanggung jawab dan 

membahayakan  
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3. Pengalaman seksualitas yang sering membawa masalah psikologis pada 

rentang selanjudnya 

4. Pernikahan karena “ kecelakaan” sering kali mempunyai fondasi yang 

kurang baik 

5. Aborsi Kehamilan pada usia remaja yang sering kali tanpa adanya 

kematangan faktor fisikologis sering berakhir dengan terjadinya 

pengguguran kandungan atau komplikasi kandungan lainnya. 

2.3.3 Bentuk-Bentuk Perilaku Seks  Bebas 

Seksualitas sering disederhanakan sebagai hubungan seks berupa penetrasi 

vagina dan ejakulasi. Wahyudi dalam Utami (2015) perilaku seks bebas secara 

rinci berupa :  

1. Berfantasi: merupakan kegiatan membayangkan dan mengimajinasikan 

aktivitas seks yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan erotisme.  

2. Pegangan Tangan: Aktifitas ini tidak terlalu menimbulkan rangsangan seksual 

yang kauat namun biasanya muncul keinginan untuk mencoba aktivitas yang 

lain.  

3. Cium Kering: Berupa sentuhan pipi dengan pipi atau pipi dengan bibir. 

4. Cium Basah: Berupa sentuhan bibir ke bibir.  

5. Meraba: Merupakan meraba kegiatan bagian-bagian sensitif rangsangan 

seksual, seperti leher, breast, paha, alat kelamin dan lain-lain.  

6. Berpelukan: Aktifitas ini menimbulkan perasaan tenang, aman, nyaman 

disertai rangsangan seksual (terutama bila mengenai daerah sensitif). 
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7. Masturbasi (wanita) atau onani (laki-laki): perilaku merangsang organ kelamin 

untuk mendapatkan kepuasan seksual. 

8. Oral Seks: merupakan aktivitas seksual dengan cara memasukan alat kelamin 

kedalam mulut lawan jenis. 

9. Petting: merupakan seluruh aktivitas non intercourse (menempelkan alat 

kelamin). 

10. Intercourse (senggama): merupakan aktivitas seksual dengan memasukan alat 

kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita.  

Perilaku seksual bebas dapat ditinjau dari tiga aspek, antara lain yaitu :  

a. Secara fisik  

1. Dapat menularkan penyakit kelamin dan penyakit menular seksual 

2. Menyebabkan kehamilan sebelum menikah dan tidak diinginkan 

3. Aborsi 

4. Menyakiti dan merusak kesehatan diri dan orang lain.  

b. Secara Psikologi  

1. Tidak berdasarkan pertimbangan dan pemikiran yang matang 

2. Tidak menerima resiko yang terjadi 

3. Hanya mementingkan nafsu semata.  

c. Secara Sosial  

1. Tidak mempertimbangkan nilai-nilai sosial, agama dan budaya yang ada 

di sekitarnya 

2. Tidak memiliki ikatan yang sah secara hukum dan agama 
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3. Hubungan seksual yang dilakukan secara tidak wajar (misalnya sodomi 

atau oral seks) 

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Bebas 

1. Masalah ekonomi 

  Tingkat ekonomi yang rendah membuat keluarga bercerai-berai. Orang 

tua pusing mencari tambahan nafkah, bahkan anak-anak ikut dilibatkan dalam hal 

itu. Anak dari kalangan yang pas-pasan cenderung merasa iri melihat temannya 

memiliki ponsel mahal, menenteng laptop canggih, sehingga munculnya 

keinginan menghalalkan  segala cara demi mendapatkannya, seperti melacur 

diam-diam atau bisnis narkoba.  

2. Kurangnya perhatian 

 Remaja dari kalangan dari keluarga mampu ternyata tetap saja banyak 

yang terlibat pergaulan bebas. Padahal mereka berkecukupan, berpendidikan  di 

sekolah ternama, berpeluang lebar untuk menekuni hobi apapun. Hingga 

kurangnya keakraban keluarga, terutama perhatian orang tua.  

3. Cemas pada perkembangan fisik  

   Anak akan mengalami kecemasan, karena pengalami perubahan fisik yang 

mencolok, yaini tumbuh jakun, bulu-bulu diseluruh tubuh, juga kumis, dan 

mengalami mimpi basah. Saat masih SMP, mereka masi bercelana pendek, 

sehingga bulu pada kaki akan Nampak jela, dan wajar kalua mereka malu akibat 

diejek teman. Suara pun ikut berubah, menjadi “sember”. Ini semua akibat 

dominannya hormone testoteron. Sedangkan pada anak perempuan, menstruasi 

mulai semakin teratur, kadang disertai nyeri dan pusing. Buah dada semakin 
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membersarr. Semua perubahan itu membuat ceman, takut di ketahui oleh teman 

lainnya, dijauhi, dan jadi risih sendiri. 

4. Rangsangan nafsu menguat 

 Akibat gejolak hormon, mereka semakin merasakan rangsangan safsu 

seks. Ada dua jenis respon, yaitu menjadi sangat reaktif, atau justru malu, dan 

menyembunyikannya. Baru mendengan cerita sedikit mengarah kearah seks saja, 

sudah heboh dan penasaran  sekali. Sebagian remaja justru sudah sangat malu 

sekali ketika bertatapan dengan lawan jenis. Tiap anak memiliki respon yang 

berbeda-beda, juga berubah-ubah. Di usia ini libido mereka juga bergejolak, 

mudah terangsang oleh sedikit hal-hal berbau seks. Inilah mengapa orang tua 

perlu memberi  dasar moral, etika, dan agam.  

5. Mempermasalahkan penampilan 

   Akibat perubahan fisik itu, remaja belia ini jadi pusing dengan 

penampilannya. Ada yang berusaha menutupi perubahan-perubahan, ada juga 

yang justru ingin menonjolkan karena bangga dan merasa berbeda dengan teman 

lainnya yang belum mengalami. Maka jangan heran kalua mereka jadi sangat 

peduli pada penampilan, berlama-lama di depan cermin, mengunci diri di kamar, 

rajin ke salon, dan berbelanja baju-baju modis.  

6. Mulai mengenal gank 

Dari penampilan dan selera, ramaja usia belia ini mulai mengelompokkan 

dari dalam gank-gank kecil (peer group). Memilih teman berdasarkan selera 

music, olah raga, fashion, dan sejenisnya. Muncul rasa berkompetisi antara 
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mereka yang kadang diikuti dengan perkelahian atau percekcokan. Bahkan antara 

sesame saudara kandung pin terjadi kompetisi dan rasa iri hati.  

2.5.6  Bahaya Perilaku Seks Bebas 

Bahaya seks pranikah dan seks bebas (frees sex) mencakup bahaya bagi 

perkembangan mental (psikis), fisik, dan masa depan remaja itu sendiri. Ada lima bahaya 

utama terdapat bahaya seks pranikah dan seks bebas (free sex), antara lain sebagai berikut. 

1. Menciptakan kenangan buruk  

Hubungan seks pranikah dapat menciptakan kenangan buruk bagi 

pelakunya dan juga bagi keluarga. Jika perbuatan seks pranikah diketahui 

masyarakat, maka pelaku dan keluarganya akan mendapat malu dan cemoohan. 

Bagi pelaku, baik si laki-laki maupun perempuan, perbuatannya akan terus diingat 

sebagai dosa besar yang mempengaruhi semangat hidup dan kehidupannya.  

2. Kehamilan dan akibatnya  

Kehamilan yang terjadi seks pranikah bukan saja mendatangkan 

malapetaka bagi bayi yang di kandung, tetapi juga menjadi beban mental yang 

sangat berat bagi ibunya. Bagaimana jika nanti keluarga dan masyarakat 

mempertanyakan? Dalam keadaan kalut seperti ini biasanya terjadi depresi. 

3. Pengguguran kandungan dan pembunuhan bayi  

Banyak kasus bayi yang baru lahir dibunuh ibunya. Ini suatu akibat dari 

perilaku hubungan pranikah yang pernah dilakukannya. Kasus pengguguran 

kandungan, baik secara tradisional maupun modern kini semnakin menjamur, 

terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa. Tentu saja hal ini akibat hubungan 

pranikah. Sementara pengguguran itu sendiri bagi Rahim wanita memiliki banyak 
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efek samping yang serius seperti bisa berakibat kanker Rahim, kemandulan, dan 

penyakit rahim lainnya.   

4. Penyebaran penyakit 

Perembuan atau laki-laki yang dulu pernah melakukan hubungan 

pranikah cenderung keinginan melakukan hubungan serupa dengan lelaki atau 

perempuan lain. Hal ini karena seks sifatnya adiktif atau memiliki kadar 

ketergantungan. Keinginan untuk melakukan hubungan seks selalu timbul di 

dalam setiap diri manusia. Jika hal ini terus dilakukan, maka bukan hal yang 

mustahil akan terjangkit penyakit yang menular seksual. Terlebih lagi jika ternyata 

pasangan itu telah menyidap penyakit menular seksual sebelumnya.  

5. Keterlanjuran dan timbul rasa kurang hormat.  

Perilaku seks bebas (free sex) menimbulkan rasa keterlibatan emosi dalam 

diri seorang laki-laki dan perempuan. Semakin sering hal itu dilakukan, semakin 

mendalam rasa ingin mengulangi sekalipun sebelumnya ada rasa sesal. Bagi 

seorang laki-laki yang terlihat pasngan begitu muadah diajak melakukan 

hubungan pranikah, akan terus berkurang rasa hormat dan rasa cintanya. Lain 

lagi dengan perempuan, ia akan merasa tertekan dan tidak mau berpisah karena 

pada dasarnya ia telah tidak suci dan kehormatannya telah dirampas oleh 

lelakinya, zina merupakan perbuatan terkutuk yang akibatnya bukan hanya dapat 

dirasakan nanti di akhirat, di dunia pun pelakunya sudah mendapatkan siksaan 

yang hebat (Muhajir, 2007).  
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2.5.6 Penanggulangan Perilaku Seks Bebas 

 Untuk menanggulangi masalah seks bebas ada beberapa cara yang perlu 

ditempuh, yaitu cara preventif (pencegahan), preservative, rehabilitative (penyembuhan), 

dan korektif. 

1. Tindakan preventif 

a. Pencegahan internal  

 Perilaku seks bebas berupaya untuk melakukan pencegahan oleh dirinya 

sendiri. Cara yang ditempuh dapat berupa tindakan-tindakan sebagai berikut. 

1. Membentengi diri dengan iman yang kuat. 

2. Memperkaya diri dengan informasi seksualitas yang sehat dan 

bertanggung jawab. 

3. Meningkatkan pengendalian diri. 

4. Kenali diri sendiri 

5. Tidak berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. 

6. Memperbanyak kegiatan untuk mengalihkan pikiran  

7. Dengarkan kata hati. 

b. Pencegahan eksternal  

 Orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan/sekolah, dan lembaga-

lembaga lainnya harus berperan aktif mencegah meluasnya seks bebas. Salah 

satunya dengan menggalakkan sex education.Sex education (pendidikan seks) 

harus dipahami sebagai pendidikan kesehatan reproduksi, bukan sebagai 
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pendidikan seks secara vulgar. Sex education berbicara seputar  organ 

reproduksi, bahaya pergaulan bebas, dan penyakit menular seksual (PMS). 

1. Tindakan Preservatif 

 Untuk tindakan ini orang tua dan masyarakat berupaya 

memfasilitasi para remaja untuk mengembangkan hal-hal positif yang 

mereka miliki. 

2. Tindakan Rehabilitatif 

 Orangtua dan masyarakat mengidentifikasi kondisi remaja 

dilingkungannya. Mereka menyelidiki latar belakang penyimpangan seks 

yang dilakukan para remaja, apakah faktor keluarga, lingkungan, sekolah, 

teman, atau hal lainnya. 

3. Tindakan Korektif 

 Orangtua memberikan penanganan yang tepat dan efektif 

terhadap permasalahan yang dihadapi remaja, contohnya memberikan 

terapi, baik psikologis, spiritual, maupun medis (Nenggala, 2007). Siswa 

perlu memanfaatkan layanan bimbingan konseling yang ada dalam 

memberikan pendidikan seks untuk siswa. Lembaga pemerintah ataupun 

lembaga non pemerintah perlu mengadakan seminar mengenai kesehatan 

seksual remaja dan pendidikan seksual secara keseluruhan. 

Penyampaiannya perlu dibuat secara menarik agar siswa secara sadar diri 

dapat mengambil sikap terhadap hubungan seks pranikah secara 

bijaksana dengan sendirinya tanpa paksaan dari siapapun, karena 
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kesadaran diri dari remaja itu sendiri merupakan cara yang paling penting 

dalam mencegah hubungan seks pranikah.  

2.5.7 Orientasi Seks bebas 

Orientasi seks bebas adalah heteroseksualitas rasa tertarik terhadap lawan jenis 

timbul dan sejalan dengan perkembangannya minat terhadap aktivitas yang berhubungan 

dengan seks. Keadaan ini ditandai oleh rasa ingin tahu yang kuat dan kehausan akan 

informasi yang selanjudnya dapat berkembang kearah tingkah laku seksual yang 

sesungguhnya. Relasi heteroseksual manusia umumnya mengikuti pola tertentu, yaitu 

pengidolaan (terhadap figure tertentu), cinta monyet (perasaan ketertarikan seksual 

terhadap lawan jenis yang masih berpindah-pindah), pacaran (menjalin komitmen), 

bertunangan (going steady) dan menikah. Orientasi seksual menggambarkan pilihan 

gender yang predominan dari ketertarikan seksual seseorang sepanjang waktu.Banyak 

mitos stereotip muncul bagi individu yang homoseksual, lesbian, atau biseksual (Perry & 

Potter, 2005).  

Orientasi seks bebas adalah dengan jenis kelamin dimana seseorang lebih tertarik 

secara seksual. Orientasi seks bebas di kategorikan menjadi dua yaitu heteroseks (orang 

yang secara seks bebas tertarik dengan lawan jenis) dan homoseks (orang yang secara 

seksual lebih tertarik dengan orang lain yang sejenis kelamin). Di antara kedua orientasi 

tersebut, masih ada perilaku-perilaku seks yang sulit dimasukan dalam satu kategori 

tertentu karena banyak sekali keragaman di dalamnya (BKKBN, 2006). 
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2.5.8 Peran Seks  

 Peran seks adalah menerima dan mengembangkan peran serta kemampuan 

tertentu selaras dengan jenis kelaminnya. Bagi remaja laki-laki, hal itu mungkin tidak 

terlalu menjadi masalah. Namun bagi remaja perempuan yang berlangsung secara terus-

menerus sampai saat ini dapat menimbulkan masalah tertentu. Perubahan-perubahan 

nilai dan norma tentang seks yang terjadi saat ini dapat menimbulkan berbagai persoalan 

remaja (pelacuran, penyakit kelamin menular, penyimpangan seksual, kehamilan diluar 

nikah, dan sebagainya) (Kismiran, 2013). 

2.6 Konsep Remaja  

2.5.1 Definisi Remaja  

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa 

dewasa, dimana pada masa itu terjadi pertumbuhan yang pesat termasuk fungsi 

reproduksi sehingga memengaruhi terjadinya perubahan-perubahan perkembangan, baik 

fisik, mental mauun peran social (Surjadi, 2002 dalam Andrhyantoro & Kumalasari, 

2012). 

Remaja merupakan suatu masa kehidupan individu dimana terjadi eksplorasi 

psikologis untuk menentukan identitas diri. Pada masa transisi dari masa anak-anak ke 

masa remaja, individu mulai mengembangkan ciri-ciri abstrak dan konsep diri menjadi 

lebih berbeda. Remaja mulai memandang diri dengan penilaian dan standar pribadi, 

tetapi kurang dalam interpretasi perbandingan social (Kusmiran, 2011). 
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2.5.2 Perubahan Fisik pada Remaja 

Perubahan yang terjadi pada pertumbuhan tersebut diikuti munculnya 

tanda-tanda sebagai bertikut: 

1. Tanda- tanda seks primer  

Tanda-tanda seks primer yang dimaksud adalah yang berhubungan 

langsung dengan organ seks. Dalam Modul Kesehatan Reproduksi Remaja 

(Depkes, 2020 di sebut bahwa ciri-ciri seks primer pada remaja sebagai berikut. 

a. Remaja laki-laki  

Remaja laki-laki sudah bias melakukan fungsi reproduksi bila telah 

mengalami mimpi basah. Mimpi basah biasanya terjadi pada remaja laki-laki 

usia antara 10-15 tahun. Mimpi basah sebelumnya merupakan salah satu cara 

tubuh laki-laki ejakulasi. Ejakulasi terjadi karena sperma yang terus-menerus 

diproduksi perlu di keluarkan.Inilah adalah pengalaman yang normal bagi 

semua remaja laki-laki. 

b. Remaja perempuan  

Pada wanita sebagai tanda kematangan organ reproduksi adalah di tandai 

dengan datangnya menstruasi (menarche). Menstruasi adalah proses peluruhan 

lapisan dalam atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah 

dari uterus melalui vagina. Hal ini berlangsung terus samapi menjelang masa 

menoupouse yaitu ketika seseorang berumur sekitar 40-50 tahun. 

2. Tanda-tanda seks sekunder 

Ciri-ciri seks sekunder pada masa remaja adalah sebagai berikut. 
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a. Remaja laki-laki 

1. Lengan dan tungkai kaki bertambah panjang tangan dan kaki 

bertambah besar. 

2. Bahu melebar, pundak serta dada bertambah besar dan membidang, 

pinggul menyempit 

3. Pertumbuhan rambut disekitar alat kelamin, ketiak, dada, tangan, dan 

kaki. 

4. Tulang wajah memanjang dan membesar tidak tampak seperti anak 

kecil lagi. 

5. Tumbuh jangkun, suara menjadi besar. 

6. Penis dan buah zakar membesar. 

7. Kulit menjadi lebih kasar dan tebal dan berminyak. 

8. Rambut menjadi lebih berminyak. 

9. Produksi keringan menjadi lebih banyak. 

b. Remaja wanita  

1. Lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tangan dan kaki 

bertambah besar. 

2. Pinggul lebar, dam membesar. 

3. Tumbuh bulu-bulu halus disekitar ketiak dan vagina. 

4. Pertumbuhan payudara, putting susu membesar dan menonjol, serta 

kelenjar susu berkembang, payudara menjadi lebih besar dan lebih 

bulat. 
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5. Kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal, agak pucat, tubang pori-pori 

bertambah besar, kelenjar lemak, dan kelenjar keringat menjadi lebih 

aktib. 

6. Otot semakin besar, dan semakin kuat, terutama pada pertengahan 

dan menjelang akhir masa puber, sehingga memberikan bentuk pada 

bahu, lengan, dan tungkai. 

7. Suara menjadi lebih penuh dan semakin merdu (Andhyantoro & 

Kumalasari, 2012). 

2.5.3 Perubahan Psikologi pada Remaja 

 Tertarik pada lawan jenis, cemas, mudah sedih, lebih perasa, menarik 

diri, pemalu dan pemarah (Romauli, 2009). Sensitif atau peka misalnya mudah 

menangis, cemas frustari dan sebaliknya bias tertawa tanpa alasan yang 

jelas.Sering terjadi pada remaja puteri, sebelum menstruasi (Widyastuti, 2009). 

2.5.4 Karaktristik Remaja  

1. Masa Remaja Awal (10-12 Tahun) 

a. Lebih dekat dengan teman sebaya 

b. Ingin bebas 

c. Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya. 

d.  Mulai berpikir abstrak  

2. Masa Remaja Pertengahan (13-15 Tahun) 

a. Mencari identitas diri 

b. Timbul keinginan untuk berkencan 

c. Mempunyai rasa cinta yang mendalam 
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d. Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak  

e. Berkhayal tentang aktivitas seks. 

3. Remaja Akhir (17-21 Tahun) 

a. Pengungkapan kebebasan diri 

b. Lebih selektif dalam mencari teman sebaya 

c. Mempunyai citra tubuh (body image) terhadap dirinya sendiri 

d. Dapat menyujudkan rasa cinta. 

2.5.5 Karaktristik Umum Perkembangan Remaja 

1. Kegelisahan 

Sesuai dengan fase perkembangannya, remaja mempunyai banyak 

idealism, angan-angan, atau keinginan yang hendak diwujudkan dimasa depan. 

Namun sesungguhnya remaja belum memiliki banyak kemampuan yang memadai 

untuk mewujudkan semua itu. Seringkali angan-angan dan keinginannya jauh 

lebih besar dibandingkan dengan kemampuannya. Di lain itu di satu pihak ingin 

mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya untuk menambah pengetahuan, 

tetapi dipihak lain mereka merasa belum mampu melakukan berbagai hal dengan 

baik sehingga tidak berani mengambil tindakan mencari pengalaman langsung 

dari sumbernya. Tarik – menarik antara angan-angan tinggi dengan kemampuan 

yang masih belum memadai mengakibatkan mereka diliputi pleh perasaan gelisah. 

2. Pertentangan 

Sebagai individu yang sedang mencari jatih diri, remaja berada pada 

situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan masi 

belum mampu untuk mandiri. Oleh karena itu, pada umumnya remaja sering 
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mengalami kebingungan karena sering terjadi pertentangan pendapat antara 

mereka dengan orang tua. Pertentangan yang sering terjadi itu menimbulkan 

keinginan remaja untuk melepaskan diri dari orang tua kemudian di tentangnya 

sendiri karena dalam diri remaja ada keinginan untuk memperoleh rasa aman. 

Remaja sesungguhnya belum begitu berani mengambil resiko dari tindakan 

meninggalkan lingkungan keluarganya yang jelas aman bagi dirinya. Tambahan 

pula keinginan melepaskan diri itu belum disertai dengan kesanggupan untuk 

berdiri sendiri tampak bantuan orang tua dalam soal keuangan. Akibat, 

pertentangan yang sering terjadi itu akan menimbulkan kebinggungan dalam diri 

remaja itu sendiri mampu pada orang lain. 

3. Mengkhayal 

Keinginan untuk menjelajah dan bertualang tidak semuanya 

tersalurkan.biasanya hambatannya dari segi keungan atau biaya. Sebab, 

menjelajah lingkungansekitar yang luas akan membutuhkan biaya yang banyak, 

padahal kebanyakan remaja hanya memperoleh uang dari pemberian orang 

tuanya. Akibatnya, mereka lalu mengkhayal, mencari kepuasan, bahkan 

menyalurkan khayalannya melalui dunia fantasi. Khayalan remaja putra biasanya 

bekisar pada soal prentasi dan jenjang karier, sedangkan remaja putri lebih 

mengkhayal romantika hidup. Khayalan ini tidak selamanya bersifat negatif. 

Sebab khayalan ini kadang-kadang mengahasilkan sesuatu yang bersifat 

konstruktif, misalnya timbul ide-ide tertentu yang dapat direalisasikan. 
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4. Aktivitas kelompok  

Berbagai macam keinginan para remaja seringkali tidak dapat terpenuhi 

karena macam-macam kendala, dan sering terjadi adalah tidak tersedianya biaya. 

Adanya berbagai macam-macam larangan dari orang tua seringkali melemahkan 

atau bahkan mematahkan semangat para remaja. Kebanyakan remaja 

menemukan jalan keluar dari kesulitan setelah mereka berkumpul dengan rekan 

sebaya untuk melakukan kegiatan bersama. Mereka melakukan suatu kegiatan 

secara berkelompok sehingga berbagai kendala dapat diatasi bersama-sama. 

5. Keinginan mencoba segala sesuatu 

 Pada umumnya, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (high curiosity). 

Karena didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi, remaja cenderung ingin 

bertualang. Menjelajah seesuatu, dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah 

dialaminya. Selain itu, didorong juga oleh keinginan seperti orang dewasa 

menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan oleh 

orang dewasa. Akibatnya, tidak jarang secara sembunyi-bunyi, remaja pria 

mencoba merokok karena sering melihat orng dewasa melakukannya. Seolah-

olah dalam hati kecilnya berkata bahwa remaja ingin membuktikan kalua 

sebenarnya dirinya mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Remaja putri seringkali mencoba memakai kosmetik baru, meskipun sekolah 

melarangnya 
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2.5.6 Perkembangan Kenakalan Remaja 

1. Faktor genetic/biologis 

a. Gangguan tingkah laku tak berkelompok yang tidak mulai terlihat pada masa 

kanak-kanak dan semakin parak dengan bertambahnya usia antara lain terlihat 

pada sikap kejam terhadap binatang, suka bermain api, dan sebagainya. 

b. Kepribadian organic berupa perilaku impulsive, mudah marah dan tak berfiir 

panjang yang terjadi sesudah kerusakan permanen pada otak. 

c. Gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas, yaitu gangguan yang 

diakibatkan kerusakan minimal pada otak. 

d. Faktor pola asuh orang tua yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan anak, misalnya: orang tua yang permisif, otoriter, dan acuh tak 

acuh. 

2. Faktor psikososial 

a. Rasa rendah diri, rasa tidak nyaman, dan rasa takut yang tidak dikompentasi 

dengan berperilaku resiko tinggi. 

b. Pembentukan identitas diri yang kurang mantap dan keinginan mencoba batas 

kemampuannya, menyebabkan remaja berani/nekat 

c. Proses identifikasi remaja  remaja terhadap tindak kekarasan  

d. Penanaman nilai yang salah, yaitu orang atau kelompok yang berbeda, 

misalnya: seragam sekolah, etnik, dan agama diaggap “ musuh” 

e. Pengaruh media massa atau media elektronik misalnya (majalah, film, TV, 

Internet) dapat memberi contoh yang tidak baik bagi remaja (Depkes, 2010). 
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Ega globalisasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja. 

Perkembangan gaya hidup yang sangat dipengaruhi budaya asing sangat 

mempengaruhi perkembangan seksualitas remaja. Selain itu seks bebas, antara 

lain sebagai berikut. 

1. Kurangnya pemahaman nilai-nilai agama 

2. Belum adanya pendidikan seks secara formal di sekolah-sekolah. 

3. Pengaruh teman, internet, dan lingkungan secara umum, 

4. Penyebaran gambar dan VCD porno melalui berbagai media  

5. Penggunaan NAFZA (Narkoba, Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya. 

Oleh karena itu, yang amat penting bagi remaja adalah memberikan 

bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-

kegiatan yang positif, kreatif, dan produktif, misalnya ingin menjelajah alam sekitar 

untuk kepentingan penyelidikan atau ekspedisi. Jika keinginan semacam itu 

mendapatkan bimbingan dan penyaluran yang baik, akan menghasilkan kreativitas 

remaja yang sangat bermanfaat seperti membuat alat-alat elektronika untuk 

kepintingan kemunikasi, menghasilkan kolaborasi musik dengan teman-temannya, 

dan sebagainya. Jika tidak, dikhawatirkan dapat menjurus kepada kegiatan atau 

perilaku negative, misalnya: mencoba narkoba, minum-minuman keras, 

penyalagunaan obat, atau perilaku seks pranikah yang berakibatkan terjadinya 

kehamilan (Alin & Arrori, 2009). 

2.6 Pendidikan Seks Pada Remaja 

Pendidikan seks bagi anak-anak dan remaja memang perlu diberikan dalam kadar 

yang patut, hanya saja sewaktu mereka mengaksesnya lewat internet, apakah mereka 
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mendapatkan pengetahuan seks yang tepat? Bukan sangat disayangkan jika pengetahuan 

mereka tentang seks disampingkan dengan maraknya konken pornografi. 

Orang tua dan pendidik tidaklah bertindak berlebihan sehubungan pembahasan 

internet terhadap anak-anak masyarakat pun sadar dampak dari pornografi dan konten-

konten seks ini sangatlah diminati anak-anako dan remaja bahkan orang tua sandari 

(Sulianta, 2010).  

pendidikan yang sangat penting diajarkan kepada para remaja karena alasan-alasan 

berikut. 

a. Dapat mencegah penyimpangan- penyimpangan dan kelainan-kelainan seksual, 

khusunya para remaja. 

b. Dapat memelihara teganya nilai-nilah moral remaja 

c. Dapat mengatasi gangguan-gangguan psikis pada remaja 

d. Dapat memberi pengetahuan dalam mengadapi perkembangan anak (Muhajir, 

2007). 

2.7 Pencegahan Perilaku Pergaulan Bebas Pada Remaja/Masyarakat  

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan banyak manfaat bagi 

remaja/masyarakat, tetapi juga membawa dampak negative. Dampak negative dari 

kemajuan teknologi informasi antara lain, adalah orang semakin mudah mengakses 

internet terutama yang berhubungan dengan situs-situd pornografi. Hal ini menjadi salah 

satu penyebab terjadinya pergaulan bebas dan perilaku seks bebas pada remaja.  

Berikut ini, upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat 

untuk mencegah terjadinya perilaku seks bebas 
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a. pemerintah harus membuat peraturan yang membatasi dan mengontrol media 

massa. Baik cetak maupun elektronik, agar lebih mementingkan pembinaan 

mentalitas dan moralitas bangsa. 

b. Masyarakat harus menerapkan nilai dan norma yang tegas dan ketat melakukan 

control sosial yang baik. Misalnya, memberikan sanksi yang tegas bagi mereka 

yang melakukan seks bebas. 

c. Ciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Orang tua harus memberi contoh 

dan teladan yang baik dan perhatian yang cukup agar anak merasa nyaman 

dirumah dan tidak perlu mencari perilaku pergaulan bebas (Abdullah, 2006).  

 

 


