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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan 

manusia. Salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi adalah internet. Fasilitas internet 

sangat diminati oleh remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Hasil survei 

APJII yang berkolaborasi dengan Lembaga Polling Indonesia (LPI) dengan metode multistep 

random sampling jumlah pengguna internet terus meningkat (APJII, 2016). Selain itu survei 

yang bertajuk “Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017” pada tahun 2017 

menunjukan bahwa pengguna internet  di Indonesia meningkat mencapai 143,26 juta jiwa 

atau setara dengan 54,7% dari total populasi (APJII, 2018). Menurut APJII pengguna internet 

di Indonesia mengakses internet dengan menggunakan handphone, dan pengguna internet di 

Indonesia didominasi oleh pengguna usia remaja (APJII, 2018). 

Ketersediaan sumber informasi melalui internet dapat digunakan untuk tujuan baik dan 

buruk tergantung pada penggunanya masing-masing. Semakin banyak dan mudahnya 

internet diakses, akan berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat 

bertransaksi online melalui situs jual beli online, dapat digunakan untuk membuka konten 

pendidikan, layanan publik dan berita, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat 

mengakses situs-situs pornografi (APJII, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2016) mendefinisikan pornografi yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan 

lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi seksual. Seiring dengan 

berkembangnya internet, saat ini aktivitas seksual secara online atau cybersex meningkat 

(Wery & Billieux, 2015). Pengguna internet paling banyak yaitu kelompok usia remaja 15-19 

tahun yang mencapai 12,5 juta pengguna (APJII,2016).  

Remaja usia 12-18 tahun mempunyai tugas perkembangan yaitu mencapai kemandirian 

emosional, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, 

serta mampu menerima keadaan fisik dan seksual (Hurlock, 1993). Perubahan fisik yang 

dialami remaja yaitu secara primer dan sekunder. Sedangkan perubahan seksual yang dialami 

remaja berkaitan dengan kelenjar hipofisa yang merangsang pengeluaran hormon yang 

memengaruhi organ-organ reproduksi yang menyebabkan dorongan seksual pada remaja 

meningkat (Katchadurian, 1989). Perubahan seksual yang dialami remaja membuat remaja 

menjadi salah satu individu yang rentan terhadap konten pornografi. 
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Ketertarikan remaja terhadap materi porno di internet berkaitan dengan masa transisi 

yang sedang dialami remaja. Hurlock (1993) mengatakan bahwa remaja lebih tertarik pada 

materi seks berbau porno dibandingkan dengan materi seks yang dirancang dalam bentuk 

pendidikan. Hasil penelitian kepada remaja SMA di kota Bandung, sebanyak 192 subjek, 

60% diantaranya menunjukan bahwa mereka pernah melakukan cybersex (Setiawan & 

Coralia, 2018).  

Menurut Cooper aktivitas seksual yang dilakukan individu menggunakan internet dikenal 

dengan cybersex (Daneback & Mansson, 2013). Cybersex merupakan kegiatan melakukan 

online sexual activity untuk tujuan seksual, seperti menonton video pornografi, pencarian 

materi mengenai seksualitas yang digunakan untuk hiburan atau masturbasi, jual beli terkait 

seksual, komunikasi seksual dengan mencari pasangan seksual untuk hubungan tertentu yang 

dapat berkembang menjadi seksual kompulsif (Grubbs, dkk, 2010).  

Goldberg (2004) mengungkapkan bahwa banyaknya orang yang menggunakan internet 

untuk melakukan perilaku cybersex akan berdampak serius pada dorongan seksual individu, 

bahkan seringkali individu tidak mampu menahan dorongan seksualnya karena perilaku 

cybersex tersebut. 

Dampak cybersex terhadap remaja yaitu, dapat menjadi kecanduan untuk melakukan 

aktivitas cybersex, lalu muncul keinginan untuk melakukan aktivitas cybersex dengan muatan 

materi pornografi yang lebih berat dari sebelumnya dan yang terakhir menganggap jika 

aktivitas cybersex merupakan hal yang biasa dan pada tahap ini individu yang melakukannya 

menjadi tidak sesnsitif terhadap korban kekerasan seksual (Supriati & Fikawati, 2009). Hasil 

studi lain menunjukkan bahwa remaja yang melakukan aktivitas cybersex dapat 

mengaplikasikan perilaku seksual yang selama ini hanya dikonsumsinya (McKibbin., dkk, 

2016). 

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan perilaku cybersex di 

Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Anisah (2016) pada remaja menunjukan bahwa 

cybersex dapat merusak otak yang membuat para pengakses situs tersebut menjadi 

kecanduan yang pada akhirnya menyebabkan perilaku seksual yang menyimpang. Rasa ingin 

tahu yang tinggi mendorong para remaja untuk melakukan cybersex, yang dapat 

memunculkan keinginan untuk berhubungan seksual (Seto et al., 2015). Penelitian yang 

dilakukan oleh Romito dan Beltramini (2015) bahwa remaja laki-laki lebih menyukai 

mengakses situs porno dibandingkan remaja perempuan.  
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Namun, berbeda dengan penelitian Gratia (2014) di Surakarta bahwa tidak ada perbedaan 

perilaku cybersex yang ditinjau dari jenis kelamin. Perilaku cybersex antara laki-laki dan 

perempuan tidak ada perbedaan, karena beberapa faktor seperti penggunaan internet umumya 

20 jam per minggu, online compulsive behavior antara laki-laki dan perempuan sama-sama 

tinggi dan keduanya memiliki ketertarikan pada media seksual online (Delmonico & Miller, 

2003).  

Young (2000) mengungkapkan bahwa perilaku cybersex dipengaruhi beberapa faktor, 

yaitu kepribadian, kontrol diri dan faktor situasional yang merujuk pada kesehatan dan 

kehidupan seks (Young, 2000). Meningkatnya minat seks pada remaja, membuat remaja 

selalu berusaha mencari lebih banyak informasi mengenai seks. Hanya sedikit remaja yang 

berharap bahwa seluk beluk tentang seks dapat dipelajari dari orangtuanya (Hurlock,  2011). 

Menurut Sarwono (2013), orangtua merasa tabu saat membicarakan seks dengan anaknya 

sehingga anak berpaling ke sumber-sumber lain yang tidak akurat, khususnya teman. 

Pendapat lain menyatakan bahwa seharusnya informasi atau pengetahuan mengenai 

seksualitas yang diberikan pada remaja lebih baik dan tepat jika dilakukan dalam keluarga, 

sehingga salah satu cara untuk mengurangi aktivitas cybersex pada remaja adalah dengan 

meningkatkan komunikasi dan hubungan yang baik antara anak dan orangtua (Matulessy; 

2004 dalam Karya; 2012). 

Masa remaja merupakan periode perkembangan dimana para remaja menghadapi konflik 

batin dengan dirinya sendiri, orangtua, teman sebaya dan berbagai kecenderungan 

pengambilan resiko (Arnett, 1999). Hubungan orang tua dan anak dapat dilihat dari sisi 

kelekatan (attachment). Attachment pertama kali terbentuk dari hubungan orangtua dan anak. 

Menurut Bowlby, attachment berlangsung sepanjang rentang kehidupan, dari bayi, masa 

kanak-kanak, remaja dan dewasa (Doyle, dkk., 2000). Santrock (2012) menyatakan bahwa 

attachment dengan orang tua selama masa remaja dapat berlaku sebagai fungsi adaptif, yang 

menyediakan landasan yang kokoh dimana remaja dapat menjelajahi dan menguasai 

lingkungan-lingkungan baru dan suatu dunia sosial yang luas. 

Pada saat remaja mereka telah siap untuk mengembangkan keintiman, dimulai dengan 

berkenalan, bersahabat, kemudian berpacaran. Remaja umumnya akan menjauh dari orang 

tua dan lebih mementingkan teman sebaya, tetapi secara sadar atau tidak sadar, remaja akan 

bergerak menuju figur primer yaitu kekasih atau pasangan daripada orangtua (Hazan & 

Zeifman, 1999). Menurut Stayton (1973) model kelekatan terbagi menjadi dua, yaitu 
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insecure attachment (avoidant, resistant dan disorganized) dan secure attachment. Ibu yang 

menunjukan insecure attachment cenderung bereaksi menurut keinginan pribadi, bukan 

karena isyarat dari bayi, sedangkan ibu yang memiliki secure attachment dengan bayi, lebih 

responsif terhadap kebutuhan sang bayi, bercakap-cakap, bermain bersama dan akan 

mengungkapkan kasih sayang dengan lebih baik Clarke (1973). 

Menurut Papini (2000) bahwa secure attachment akan menurun selama masa pubertas, 

dan hal tersebut menunjukan intensitas kelekatan remaja dan orangtua menurun, namun 

remaja yang memiliki secure attachment  akan mampu untuk mengelola emosi, membina 

hubungan dengan orang lain dan apabila dirasa membutuhkan bantuan akan mampu mencari 

bantuan untuk kenyamanan dan dukungan sosial yang membuatnya tetap tenang atau stabil, 

sehingga kecil kemungkinan individu dengan secure attachment akan melakukan aktivitas 

cybersex. Sementara remaja dengan insecure attachement akan sulit untuk mengembangkan 

perasaan aman dengan orang tuanya, sehingga sulit untuk bereksplorasi dengan ligkungan 

sosialnya (Ainsworth, 1973), hal tersebut memungkinkan individu dengan insecure 

attachment untuk melakukan aktivitas cybersex, karena ketidak mampuan untuk membangun 

hubungan dengan lawan jenis sehingga melakukan cybersex. 

Individu dengan insecure attachment tidak mampu untuk mengutarakan kebutuhan baik 

pada orang tua atau orang lain, kurang memiliki kemampuan dalam memberi perhatian atau 

tidak butuh diperhatikan, kurang memiliki keterikatan emosional dengan orang lain, kuranng 

memiliki kepercayaan pada orang lain dan tidak sensitif sehingga memungkinkan individu 

dengan insecure attachment melakukan cybersex karena ketidakmampuan untuk 

membanngun relasi atau hubungan dengan oang lain. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hardani, Hastuti & Yuliati (2017) menunjukan bahwa kelekatan remaja pada ibu dan ayah 

dapat menurunkan perilaku cybersex. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelina 

(2014) bahwa remaja dengan securely attachment atau kelekatan aman menunjukan perilaku 

seksual yang rendah. Selain itu keluarga yang melaksanakan fungsinya dengan baik dalam 

hal kesehatan dan kesejahteraan dapat memengaruhi perilaku seksual remaja (Williams & 

Anthony, 2015). 

Pada saat ini seorang remaja sedikit demi sedikit akan meninggalkan statusnya sebagai 

seorang anak dan bersiap untuk tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Selain hubungan 

antara orang tua dan anak teman sebaya pun memengaruhi remaja dalam melakukan 

cybersex. Kelompok teman sebaya (peer group) lebih banyak mengetahui keadaan dan 
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kondisi teman-temannya daripada kondisi orang tuanya sendiri. Hal itu dikarenakan remaja 

merasa mantap melakukan sesuatu jika bersama-sama dengan teman-temannya daripada 

melakukan sendiri (Nurhaayati, 2008). Untuk itu remaja membutuhkan konsep diri atau 

skema diri yang merupakan pengetahuan tentang diri, yang memengaruhi cara seseorang 

mengolah informasi dan mengambil tindakan.  

Pada perspektif perkembangan, faktor konsep diri merupakan faktor yang mendasari para 

remaja untuk terlibat dalam berbagai jenis perilaku menyimpang, terutama yang 

berhubungan dengan seksual (Salazar., dkk, 2004).  Konsep diri merupakan Internal Frame 

of Reference, yang merupakan acuan untuk bertingkah laku dan cara penyesuaian remaja. 

Remaja yang memiliki konsep diri yang baik dapat mengendalikan dan mengontrol aktivitas 

cybersex dapat menghasilkan tingkah laku yang sesuai norma. Saat ini internet merupakan 

media utama informasi, terutama mengenai seksualitas pada remaja (Laili., dkk, 2018). Hal 

tersebut membuat para remaja secara aktif menggunakan internet dengan membuka situs web 

porno, mengirim pesan seks, dan berkomunikasi hal-hal berbau seksual (Beyens& 

Eggermont, 2014). Selain itu perilaku seksual remaja berubah menjadi cybersex. Penelitian 

lain menunjukan bahwa remaja yang melakukan cybersex akan menimbulkan lebih banyak 

resiko (Beyens& Eggermont, 2014).  

Penelitian Salazar., dkk (2004) mengungkapkan bahwa remaja yang memiliki konsep diri 

positif, kecil kemungkinan untuk melakukan perilaku beresiko seperti cybersex. Maka dapat 

dikatakan bahwa konsep diri memberikan sumbangan efektif dalam menentukan cybersex 

pada remaja. Berdasarkan fenomena dan data yang telah peneliti paparkan, maka peneliti 

bertujuan untuk mengetahui  “Hubungan Gaya Kelekatan (Attachment Style) dan Konsep 

Diri dengan Cybersex Pada Remaja SMA di Kota Bandung”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu, “Apakah terdapat hubungan antara gaya kelekatan (attachment style) dan 

konsep diri dengan cybersex pada remaja SMA di Kota Bandung?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Mengidentifikasi hubungan antara gaya kelekatan (attachment style) dan konsep diri 

dengan cybersex pada remaja SMAdi Kota Bandung. 
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D. ManfaatPenelitian 

Manfaat Teoritis 

Penelitian melakukan kajian ilmu mengenai faktor-faktor yang mendorong remaja 

melakukan cybersex, dalam konteks keluarga dan faktor internal yang ada pada diri 

remaja.  

Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para orang tua, hendaknya menjadi lebih 

dekat dengan anak dan tempatkan diri sebagai teman bercerita anak, agar anak lebih 

terbuka dalam berbagai hal yang dilakukannya.  

E. Sistematika Penulisan 

Struktur organisasi yang akan digunakan dalampenulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, 

yaitu Bab I Pendahuluan; Bab II Tinjauan Pustaka; Bab III Metode Penelitian; Bab IV 

Pembahasan; dan Bab V Kesimpulan dan Saran. 


