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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Setiap individu mengalami rentang kehidupan menuju kedewasaan yang 

disebut dengan masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi 

perkembangan antara masa kanak – kanak dengan masa dewasa yang melibatkan 

perubahan – perubahan biologis, sosioemosional, dan kognitif yang dimulai dari 

usia 10 sampai 22 tahun (Santrock, 2007, hlm. 12). Dalam masa peralihan 

tersebut, remaja mengalami banyak perkembangan menuju kedewasaan. Salah 

satunya adalah masa dimana remaja mulai tertarik kepada lawan jenisnya. 

Pacaran  merupakan bentuk perilaku ketertarikan terhadap  lawan jenis yang 

dilakukan oleh remaja. Berpacaran pada saat ini sudah dianggap wajar oleh para 

remaja khususnya dalam hal pergaulan. Bahkan banyak remaja yang menganggap 

bahwa masa remaja merupakan masa berpacaran (Evi, Natsir, & Suriah, 2013). 

Apabila tidak berpacaran dianggap kolot, kuno, dan tidak mengikuti 

perkembangan zaman. Namun dibalik kewajaran tersebut, berpacaran 

menimbulkan berbagai perilaku beresiko pada remaja. Soetjiningsih (2009) 

menyatakan salah satu aspek perilaku yang seringkali menimbulkan resiko pada 

remaja yang berpacaran adalah perilaku seksual.  

Berdasarkan Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia yang 

dilakukan Badan Kesehatan Keluarga Berencana  Nasional  (BPS, 2007, hlm. 82), 

lebih  dari  1/5 remaja  laki-laki  sudah  meraba-raba bagian tubuh yang sensitif 

pasangannya  dalam berpacaran  dan  lebih  dari  40 %  remaja pernah berciuman. 

Bahkan  6,4%  remaja  laki-laki  yang pernah melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah  dan  1,3 %  remaja  perempuan mengaku  pernah  melakukan  

hubungan seksual sebelum menikah. 

 

Perilaku seksual pra nikah pada remaja makin meningkat pada tahun – tahun 

selanjutnya. Hal ini dibuktikan kembali oleh BKKBN dalam Survey Kesehatan 

Reproduksi Remaja pada tahun 2012, dimana Sebanyak 29,5 % remaja pria dan 
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6,2 % remaja wanita pernah meraba atau merangsang pasangannya. Sebanyak 

48,1 % remaja laki-laki dan 29,3 % remaja wanita pernah berciuman bibir. 

Sebanyak 79,6 % remaja pria dan 71,6 % remaja wanita pernah berpegangan 

tangan dengan pasangannya. Bahkan dalam survei tersebut juga terungkap, umur 

berpacaran untuk pertama kali paling banyak adalah 15-17 tahun, yakni pada 45,3 

% remaja pria dan 47,0 % remaja wanita. Dari seluruh usia yang disurvei yakni 

10-24 tahun, hanya 14,8 % yang mengaku belum pernah pacaran sama sekali 

(BPS, 2012, hlm. 45)    

Remaja di sekolah, khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) saat ini 

telah melakukan berbagai perilaku seksual dari mulai berciuman bahkan sampai 

berhubungan badan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Alfiani dkk. (2013) 

tentang perilaku seksual siswa SMA se – kota Semarang menunjukkan 44,6 % 

peserta didik SMA se-kota Semarang mengaku telah berciuman, 41,43 % telah 

melakukan necking, 26,16 % telah melakukan petting, dan   36,7 % telah 

melakukan hubungan badan.  

Dari hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa perilaku seksual remaja 

saat ini cukup meresahkan. Perilaku seksual remaja tentunya disebabkan oleh 

adanya hubungan dengan lawan jenis yang mana kedekatan antara kedua remaja 

tersebut terlalu intim. Salah satu bentuknya adalah berpacaran. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa berpacaran mengakibatkan perilaku beresiko 

pada remaja, yaitu perilaku seksual yang seharusnya belum boleh dilakukan oleh 

remaja. Hal ini menjadi perhatian bagi pendidik, khususnya Konselor di sekolah 

untuk mengetahui sejauh mana perilaku seksual remaja yang berpacaran di 

sekolahnya agar Konselor mampu memberikan layanan yang tepat mengenai 

perilaku seksual, khususnya pada remaja yang berpacaran.  

Penelitian Nadhirah (2013) pada 155 siswa kelas XI Salah satu SMA di 

Kota Bandung tentang gambaran perilaku seksual sehat remaja menunjukkan   

16,77 % siswa termasuk ke dalam kategori rendah yang berarti menunjukkan 

perilaku seksualnya tidak sehat. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan 

Guru Bimbingan dan Konseling menyatakan cukup banyak siswa yang berpacaran 

di sekolahnya. Guru BK seringkali menemukan kasus yang beragam mengenai 

peserta didik yang berpacaran. Mulai dari adanya kasus kekerasan dalam 
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berpacaran, seperti menampar dan memukul pacarnya. Kemudian kasus pasangan 

yang berpacaran yang sering kabur dari sekolah, adanya konflik antar peserta 

didik yang berpacaran yakni adanya pertengkaran akibat adanya persaingan dalam 

berpacaran, bahkan kasus hamil di luar nikah akibat berpacaran.  

Hasil pengamatan lapangan juga menunjukkan suatu fenomena pacaran di 

tempat penelitian cukup banyak ditemukan. Berdasarkan pengakuan peserta didik, 

banyak peserta didik yang berpacaran ketika di sekolah karena pasangannya 

berada di satu sekolah. Ada pula yang mempunyai pacar di luar sekolah, dan ada 

pula yang menjalin hubungan pacaran jarak jauh. Ketika ditanyakan pendapat 

mengenai berpacaran, peserta didik berpendapat bahwa pacaran itu hal yang wajar 

di kalangan remaja sebagai bentuk pergaulan dengan lawan jenis.  

Selanjutnya, mengenai perilaku – perilaku ketika berpacaran, peneliti 

menemukan perilaku mulai dari mengobrol berduaan ketika jam istirahat, 

berpegangan tangan, tidur di kursi dengan posisi kepala bersandar di atas kaki 

pasangan, dan pulang sekolah berboncengan. Perilaku – perilaku tersebut hanya 

sebagian perilaku yang diamati belum secara mendalam oleh peneliti. Untuk lebih 

mendalam, peneliti meminta keterangan kepada Guru BK mengenai kasus 

perilaku yang sudah ditanganinya. Guru BK menuturkan sering menemukan kasus 

perilaku seksual peserta didik yang berpacaran. Guru BK menemukan kasus 

berdasarkan pengakuan peserta didik yang melakukan konsultasi dan konseling 

kepada Guru BK. Berdasarkan keterangannya, pernah ditemukan kasus peserta 

didik yang mengaku pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. 

Selanjutnya, Guru BK menuturkan, berdasarkan kasus yang pernah 

ditanganinya, dampak yang dialami peserta didik berpacaran yang mempunyai 

masalah perilaku seksual ada beragam baik secara fisik, psikis, maupun kehidupan 

sosialnya. Mulai dari kehamilan di luar nikah, tertular penyakit menular seksual, 

hilangnya rasa percaya diri, selalu merasa bersalah, tidak konsentrasi ketika 

belajar, sering bolos karena malu dan menyesal, dijauhi teman – temannya, serta 

mengalami depresi akibat merasa tidak berharga lagi. Hal ini berarti perilaku 

seksual dalam berpacaran merupakan suatu permasalahan bagi remaja karena 

menimbulkan dampak bagi fisik maupun psikis remaja. Oleh karena itu perlu 
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adanya upaya kuratif bagi remaja yang terkena dampak perilaku seksual dalam 

berpacaran.  

Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani masalah remaja berupa 

konseling dengan teknik yang memusatkan pada pandangan – pandangan serta 

perasaan – perasaan remaja sebagai konseli yang membutuhkan bantuan 

(Sarwono, 2011, hlm. 288-289). Selain itu, konseling yang diberikan kepada 

remaja harus berdasarkan pandangan bahwa remaja mempunyai potensi – potensi 

yang dapat dikembangkan pada dirinya. Hal ini berarti tidak memandang hanya 

pada masalah – masalah yang dihadapi remaja, namun remaja diarahkan untuk 

mempunyai tanggung jawab dalam setiap perilakunya, termasuk masalah perilaku 

seksualnya. 

Remaja dengan permasalahan perilaku seksual perlu diberikan upaya 

konseling yang menitik-beratkan pada realitas – realitas perilaku yang selanjutnya 

disebut layanan konseling realitas. Glasser (Corey, 2007, hlm. 268) menyatakan 

salah satu realitas dalam perilaku individu yaitu adanya tanggung jawab individu 

dalam setiap perilakunya. Adanya dampak – dampak spesifik yang dialami remaja 

akibat perilaku seksualnya dalam berpacaran merupakan bentuk 

ketidakbertanggungjawaban remaja terhadap dirinya sendiri maupun terhadap 

pasangannya. Oleh karena itu, konseling realitas dapat dijadikan sebuah upaya 

bagi konselor dalam membantu permasalahan perilaku seksual remaja yang 

berpacaran agar mampu bertanggung jawab secara mandiri pada setiap 

perilakunya dalam berpacaran. 

Berdasarkan fenomena – fenomena yang sudah ditemukan, peneliti 

berpendapat bahwa penting sekali untuk melakukan penelitian mengenai perilaku 

seksual pada remaja yang berpacaran di sekolah tersebut. Penelitian menggunakan 

metode studi kasus agar peneliti mengetahui lebih mendalam mengenai gambaran, 

faktor, latar belakang, dan dampak perilaku seksual remaja yang berpacaran. 

Kemudian merancang sebuah layanan konseling realitas sebagai implikasi dari 

hasil penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memberikan judul pada penelitian ini 

yaitu “PROFIL PERILAKU SEKSUAL REMAJA YANG BERPACARAN DAN 

IMPLIKASINYA BAGI LAYANAN KONSELING REALITAS.” 
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1.2. Fokus Telaahan 

Ketertarikan kepada lawan jenis merupakan salah satu indikasi 

perkembangan psikologis yang dialami remaja. Soetjiningsih (2009) menyatakan 

remaja berusaha mencoba perilaku yang dicontohkan oleh orang dewasa di 

sekitarnya yaitu memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis dengan cara 

berpacaran. Perilaku berpacaran remaja saat ini menimbulkan resiko pada aspek 

perilaku seksualnya.  

Konselor sebagai fasilitator bagi remaja untuk mengembangkan diri secara 

optimal tentunya perlu mengetahui bagaimana gambaran perilaku seksual remaja 

yang berpacaran saat ini sebagai langkah awal memberikan layanan yang tepat 

bagi remaja di sekolah. Hal ini karena menurut Hurlock (1999, hlm. 87) bahwa 

perilaku seksual merupakan salah satu  bentuk perilaku pada aspek hubungan 

sosial, terutama kepada lawan jenis. Berdasarkan pemaparan kepentingan di atas, 

fokus telaahan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1) Bentuk, faktor, serta dampak perilaku seksual remaja yang 

berpacaran di Salah satu SMA di Kota Bandung. 

2) Rancangan layanan konseling dengan teknik terapi realitas sebagai 

upaya kuratif dalam menangani kasus perilaku seksual remaja yang 

berpacaran di Salah satu SMA di Kota Bandung. 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah terungkapnya profil 

perilaku seksual remaja yang berpacaran secara lebih mendalam dan implikasinya 

bagi layanan konseling dalam menangani masalah perilaku seksual remaja. Secara 

rinci, tujuan dideskripsikan sebagai berikut : 

1) Mengungkap secara mendalam mengenai bentuk, faktor, serta 

dampak perilaku seksual remaja yang berpacaran di Salah satu SMA 

di Kota Bandung. 

2) Merancang layanan konseling realitas sebagai upaya kuratif dalam 

menangani kasus perilaku seksual remaja yang berpacaran di Salah 

satu SMA di Kota Bandung. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1) Pengembangan ilmu bimbingan dan konseling yeng berkaitan 

dengan profil perilaku seksual pada remaja yang berpacaran 

2) Pengembangan layanan Konseling Realitas untuk penanganan 

masalah perilaku seksual pada remaja yang berpacaran. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi konselor 

Sebagai acuan bagi konselor mengenal gambaran perilaku seksual 

remaja saat ini, juga dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling 

pribadi – sosial yang bertujuan mengurangi perilaku seksual beresiko pada 

remaja. 

2) Bagi Sekolah 

Sebagai referensi mengenai keadaan peserta didik khususnya dalam 

hal pergaulan dengan lawan jenis yang bermanfaat untuk penyusunan 

kurikulum yang menyesuaikan dengan keadaan peserta didik di sekolah. 

3) Bagi Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Sebagai acuan untuk memberikan perkuliahan mengenai bimbingan 

dan konseling pribadi sosial yang berkaitan dengan pergaulan remaja saat 

ini. Terutama dalam hal perilaku seksual remaja yang berpacaran dan untuk 

mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial Remaja. 

4) Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai referensi yang bermanfaat untuk meneliti kembali mengenai 

perilaku seksual pada remaja yang berpacaran. Dan dapat merancang sebuah 

layanan preventif maupun kuratif dari hasil penelitian ini. 
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1.5. Definisi Istilah 

1.5.1. Perilaku seksual pada Remaja 

Pada saat pubertas, remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

yang signifikan baik dari sisi fisik maupun psikis. Pertumbuhan alat reproduksi 

pada remaja merupakan salah satu pertumbuhan fisik yang secara langsung 

mempengaruhi perkembangan psikis. Perilaku seksual menjadi manifestasi dari 

pengaruh perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi pada remaja.  

Sarwono (2011, hlm. 174) memaparkan perilaku seksual adalah segala 

tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Hasrat seksual dimulai dari saling 

menatap, bersentuhan, sampai melakukan hubungan kelamin. Pada masa remaja, 

perilaku seksual muncul seiring dengan kematangan alat reproduksi yang mulai 

menimbulkan hasrat seksual secara bertahap.  

Tahapan perilaku seksual pada remaja menurut Steinberg (1993,hlm. 358) 

terbagi menjadi dua tahap. Tahapan – tahapan ini mulai dari tahap yang kurang 

intim sampai lebih intim. Tahap pertama merupakan awal tahapan perilaku 

seksual yang paling banyak remaja lakukan. Tahap ini disebut perilaku autoerotis 

(autoerotic behaviour), yaitu perilaku seksual yang dilakukan sendirian tanpa 

adanya pasangan. Fantasi erotis dan masturbasi merupakan contoh perilaku 

autoerotis. 

Tahapan perilaku seksual kedua pada remaja disebut dengan perilaku 

sosioseksual (sociosexual behaviour). Perilaku sosioseksual merupakan perilaku 

seksual yang melibatkan orang lain sebagai pasangan. Menurut Steinberg 

(1993,hlm. 358), kissing, petting, dan necking adalah contoh perilaku sosioseksual 

yang paling sering dilakukan oleh remaja dibandingkan dengan intercourse. 

Selain itu, contoh perilaku sosioseksual lainnya yaitu seks oral. 

Berdasarkan keterangan – keterangan yang telah dipaparkan, perilaku 

seksual adalah segala tingkah laku seksual yang dilakukan sendirian maupun 

berpasangan yang bertujuan untuk membentuk hubungan yang intim. 

 

1.5.2. Pacaran 

Pacaran merupakan suatu perilaku akibat adanya ketertarikan pada lawan 

jenis. Reksoprojo (Setiawan & Nurhidayah, 2008) menyebutkan pacaran  
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merupakan  masa  pencarian pasangan,  penjajakan,  dan  pemahaman  akan  

berbagai  sifat  yang berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan. Hubungan dalam 

pacaran bersifat terikat serta adanya keintiman pada individu yang berpacaran. 

Maka dari itu, pacaran adalah sebuah hubungan terikat antara laki – laki dengan 

perempuan yang bertujuan untuk saling memahami satu sama lain dan untuk 

mencapai keintiman. 

 

 

1.5.3. Konseling dengan Terapi Realitas 

Terapi Realitas  merupakan sebuah terapi yang dikembangkan oleh William 

Glasser. Konseling dengan menggunakan terapi realitas merupakan suatu bentuk 

hubungan pertolongan yang praktis dan relatif sederhana secara langsung dari 

konselor kepada konseli.  

Glasser (Corey, 2007, hlm.268-270) mengemukakan prinsip – prinsip dari 

terapi realitas adalah sebagai berikut :  

1) konseli dapat dengan penuh optimis menerima bantuan dari konselor 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan mampu 

menghadapi kenyataan tanpa merugikan siapapun. 

2) Terapi Realitas lebih menekankan masa kini, maka dalam 

memberikan bantuan tidak perlu melacak sejauh mungkin pada masa 

lalunya, sehingga yang paling dipentingkan adalah bagaimana 

konseli dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. 

3) Konseli mempunyai kebutuhan yang tunggal, yang hadir di seluruh 

kehidupannya, sehingga menyebabkan dia memiliki keunikan dalam 

kepribadiannnya. 

4) Konseli  memiliki kemampuan potensial untuk tumbuh dan 

berkembang sesuai pola-pola tertentu menjadi kemampuan aktual. 

Karena itu, konseli dapat menjadi seorang individu yang sukses. 

5) Setiap potensi harus diusahakan untuk berkembang dan terapi 

realitas berusaha membangun anggapan bahwa tiap orang akhirnya 

menentukan nasibnya sendiri. 
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6) Inti dari terapi realitas adalah konselor dapat berperan sebagai orang 

dewasa yang memberikan bantuan langsung kepada konseli secara 

langsung dengan cara memberikan tanggung jawab terhadap realitas 

yang sedang dihadapi konseli pada saat ini. tujuan terapi realitas ini 

yaitu mengembangkan kepribadian konseli dalam menghadapi 

berbagai masalahnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai 

dengan nilai – nilai kebenaran yang berlaku. 

 

1.6. Kerangka Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus. Dimana penelitian didapat dari hasil observasi lapangan secara langsung di 

tempat penelitian. Penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, serta studi 

dokumentsi untuk mengumpulkan data penelitian. Sebelum melakukan observasi 

lapangan, dilakukan studi pendahuluan berupa studi literatur dan pengamatan 

awal berupa pengumpulan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Setelah 

data terkumpul, dilakukan analisis data dan triangulasi sampai mendapatkan 

kesimpulan berua hasil penelitian yang diharapkan. Terakhir, membuat rancangan 

layanan Konseling Realitas sebagai implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tersusun atas lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan yang 

terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Fokus Telaahan, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan; Bab II Kajian 

Pustaka yang terdiri dari Teori-teori utama dan pendukung, dan Temuan-temuan 

Penelitian Terdahulu; Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari Desain dan 

Metode Penelitian, Unit analisis Penelitian, Subjek Penlitian, Teknik 

Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data; Bab IV berisi hasil penelitian; Bab 

V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi; daftar pustaka serta 

lampiran. 

 

 

 

 


