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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan periode perkembangan antara pubertas, peralihan 

biologis masa anak-anak dan masa dewasa, yaitu antara umur 10-20 tahun WHO 

(1965). Remaja mengalami perubahan-perubahan yang bersifat  psikologis dan 

fisiologis yang berjalan secara berkesinambungan sampai usia dewasa. Hormon-

hormon seksualnya berfungsi secara aktif dan hal inilah yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan fungsi dan dorongan seksual yang cukup pesat dalam bentuk 

perilaku seksual, terlebih lagi jika dipengaruhi oleh stimulus dari lingkungan, 

kepribadian, relasi keluarga, dan pengaruh teman sebaya. Sebagai 

konsekuensinya, remaja menjadi rentan terhadap pengaruh buruk dari luar yang 

dapat mendorongnya ke arah perilaku seksual bebas  berisiko tinggi. 

Pada hakekatnya remaja membutuhkan penyaluran dorongan seksualnya. 

Apabila tidak diberikan pengarahan yang tepat maka bentuk penyaluran bisa 

mengarah pada hal yang berisiko tinggi misalnya coba-coba seks, bahkan sampai 

berganti-ganti pasangan. Oleh karena itu remaja perlu mengenali dorongan 

seksual dan cara mengendalikannya secara tepat dan bertanggung jawab, sehingga 

terhindar dari resiko kehamilan, aborsi, penyakit menular seksual, maupun 

HIV/AIDS dan hepatitis C. 

Upaya membantu remaja untuk memiliki perilaku seksual sehat dapat 

dilakukan secara simultan yaitu melalui pengendalian industri pornografi, 
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pembentukan perilaku seksual sehat seperti: penyebarluasan informasi kesehatan 

yang jujur dan akurat melalui media informal maupun proses pendidikan, 

memberikan masa kanak-kanak yang penuh cinta kasih dan kebahagiaan, 

menghindari segala bentuk pengalaman buruk masa anak-anak, dan memberikan 

pembinaan religius yang intensif. 

Menurut Hurlock (1980), remaja dalam mengalami perubahan-

perubahannya akan melewati perubahan fisik, perubahan emosi dan perubahan 

sosialnya. Perubahan fisik adalah terjadi pada masa puber berakhir, pertumbuhan 

fisik masih jauh dari sempurna dan akan sepenuhnya sempurna pada akhir masa 

awal remaja. Perubahan emosi pada masa remaja terlihat dari ketegangan emosi 

dan tekanan, tetapi remaja mengalami kestabilan dari waktu ke waktu sebagai 

konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan 

sosial yang baru, seperti misalnya masalah percintaan merupakan masalah yang 

pelik pada periode ini. Sedangkan perubahan sosial pada masa remaja yaitu 

berhubungan dengan penyesuaian sosial. Pada perubahan sosial ini, remaja harus 

menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum 

pernah ada dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan 

keluarga dan sekolah. 

Permasalahan remaja yang ada saat ini sangat kompleks dan 

mengkhawatirkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya pengetahuan 

remaja tentang kesehatan reproduksi. Remaja perempuan dan laki-laki usia 15-24 

tahun yang tahu tentang masa subur baru mencapai 29% dan 32,3%. Remaja 

perempuan dan remaja laki-laki yang mengetahui resiko kehamilan jika 
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melakukan hubungan seksual sekali masing-masing baru mencapai 49,5% dan 

45,5%. Remaja perempuan dan remaja laki-laki usia 14-19 tahun yang mengaku 

mempunyai teman pernah melakukan hubungan seksual pra nikah masing-masing 

mencapai 34,7% dan 30,9% sedangkan remaja perempuan dan laki-laki usia 20-24 

tahun yang mengaku mempunyai teman pernah melakukan hubungan seksual pra 

nikah masingmasing mencapai 48,6% dan 46,5% (SKRRI 2002-2003). 

Berdasarkan Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 

Tahun 2003, remaja mengatakan mempunyai teman yang pernah melakukan 

hubungan seksual pada kisaran usia 14-19 tahun bagi remaja perempuan 

berjumlah 34,7%, bagi remaja laki-laki berjumlah 30,9%, sedangkan pada kisaran 

usia 20-24 tahun bagi remaja perempuan berjumlah 48,6% dan bagi remaja laki-

laki berjumlah 46,5%. Sedangkan menurut Perkumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia (PKBI), Rakyat Merdeka, 24 Desember 2006 kisaran usia pertama kali 

melakukan hubungan seks pada usia 13-18 tahun, 60% tidak menggunakan alat 

kontrasepsi, dan 85 % dilakukan dirumah sendiri. 

Hasil penelitian Drammen Kommunale Trikk (DKT) Indonesia 2005 

menunjukkan perilaku seksual remaja di 4 kota yaitu Jabotabek, Bandung, 

Surabaya, dan Medan berdasarkan norma yang dianut, 89% remaja tidak setuju 

seks pra nikah, namun kenyataannya 82% remaja punya teman melakukan seks 

pra nikah, 66% remaja punya teman hamil sebelum nikah, remaja secara terbuka 

menyatakan pernah melakukan seks pra nikah di Bandung 54%, Medan 52%, 

Jabotabek 51%, Surabaya 47%. 
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Selanjutnya penelitian terhadap responden yang pernah menggunakan media 

pornografi, pada responden laki-laki sebanyak 497 orang (81.34%) dan responden 

perempuan 181 orang (28.32%); respondedn yang  mengaku tidak pernah 

menggunakan media pornografi pada responden laki-laki sebanyak 114 orang 

(18.66%), responden perempuan 458 orang (71.67%). Sebagian besar responden 

mengaku pernah menonton film porno, pada responden laki-laki sebanyak 403 

orang (28.54%) dan responden perempuan 111 orang (34.91%); sebagian kecil 

pornografi lewat foto pada respondedn laki-laki 135 orang (9.56%) dan responden 

perempuan 22 orang (6.92%). 

Tahun 2007, Drammen Kommunale Trikk (DKT) Indonesia mengadakan 

penelitian mengenai perilaku seksual remaja SMA di Bandung. Subjek penelitian 

ini berjumlah 1.250 orang, berasal dari 10 SMA di Bandung yang terdiri atas 611 

subjek laki-laki dan 639 subjek perempuan. Kebanyakan subjek pernah 

menggunakan media pornografi, pada subjek laki-laki sebanyak 497 orang 

(81,34%) dan subjek perempuan 181 orang (28,32%); subjek yang  mengaku tidak 

pernah menggunakan media pornografi pada subjek laki-laki sebanyak 114 orang 

(18,66%), subjek perempuan 458 orang (71,67%). Sebagian besar subjek 

mengaku pernah menonton film porno, pada subjek laki-laki sebanyak 403 orang 

(28,54%) dan subjek perempuan 111 orang (34,91%), sebagian kecil pornografi 

lewat foto pada subjek laki-laki 135 orang (9,56%) dan subjek perempuan 22 

orang (6.92%). Sebagian subjek laki-laki 212 orang (34,69%) mengaku kadang-

kadang melakukan onani, subjek perempuan 27 orang (4,23%), dan 77 orang 

(12,60%) subjek laki-laki dan 9 orang (1,41%) perempuan mengaku sampai 
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sekarang masih aktif melakukan onani. Sebagian besar subjek mengaku sudah 

berpacaran. Usia pertama kali pacaran sebagian besar adalah 15-17 tahun subjek 

laki-laki sebanyak 246 orang (53,25%) dan subjek perempuan 272 orang 

(57,99%), usia 20-22 tahun sebanyak 1 orang (0,22%) pada subjek perempuan 

tidak ditemukan. Sebagian besar subjek mengaku pernah ganti pacar selama 1-2 

kali, yaitu pada subjek laki-laki sebanyak 194 orang (41,99%) dan pada subjek 

perempuan sebanyak 196 orang (41,79%). Sebagian besar subjek mengaku 

menjalani aktivitas pacaran 2-6 bulan, yaitu pada subjek laki-laki 171 orang 

(37,01%) pada subjek perempuan sebanyak 153 orang (32,62%), pada subjek laki-

laki yang melakukan aktivitas pacaran kurang dari 1 bulan sebanyak 81 orang 

(17,53%) pada subjek perempuan sebanyak 67 orang (14,28%). Aktivitas pacaran 

subjek kebanyakan dilakukan di rumah sendiri yaitu pada subjek laki-laki 164 

orang (23,33%), pada subjek perempuan sebanyak 37 orang (5,23%). 

Subjek yang melakukan hubungan seksual dari 462 subjek laki-laki yang 

berpacaran ditemukan 139 orang (30,09%), yang mengaku telah melakukan 

hubungan seksual dari 469 subjek perempuan yang berpacaran ditemukan 25 

orang (5,33%). Alasan mereka melakukan hubungan seksual sebagai bukti rasa 

cinta pada subjek laki-laki 57 orang (38,51%), sedangkan pada subjek perempuan 

6 orang (24%); dengan alasan diperkosa atau dipaksa pada subjek laki-laki 4 

orang (2,70%) pada subjek perempuan 2 orang (8%). 

Usia subjek pertama kali melakukan hubungan seksual adalah 15-17 tahun 

yaitu pada laki-laki sebanyak 60 orang (43,16%) pada subjek perempuan 12 orang 

(48%). Hubungan seksual kebanyakan dilakukan bersama dengan pacarnya, pada 
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subjek laki- laki 105 orang (53,29%) sedangkan pada subjek perempuan 21 orang 

(84%). 

Setelah melakukan hubungan seksual kebanyakan subjek merasa puas atau 

nikmat, pada subjek laki-laki 61 orang (43,88%), sedangkan pada subjek 

perempuan 3 orang (12%). Kebanyakan subjek berpendapat melakukan hubungan 

seksual adalah berdosa: pada subjek laki-laki 329 orang (34,52%), sedangkan 

pada subjek perempuan 417 orang (42,12%). 

Kebanyakan alasan remaja melakukan hubungan seksual adalah karena 

pengaruh lingkungan, vcd, buku dan film porno yaitu: pada subjek laki-laki 

sebanyak 389 orang (29,07%), sedangkan pada subjek perempuan 444 orang 

(31,11%). Alasan karena kemajuan zaman dan untuk mengikuti pergaulan masa 

kini, subjek laki-laki 113 orang (8,44%), pada subjek perempuan 99 orang 

(6,94%). 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memberikan data mencengangkan 

yang dimuat di Tribun Jabar (edisi Kamis, 14 April 2011), mengenai penelitian 

yang dilakukan terhadap pelajar SMP dan SMA/SMK ditemukan bahwa puluhan 

pelajar perempuan di Kabupaten Garut, diketahui menjadi pelaku hubungan 

sesama perempuan (lesbian). Para pelajar yang terjerumus menjadi lesbian 

tersebut rata-rata berusia 14-17 tahun. 

Salah satu masalah yang membuat remaja tertekan yaitu mengenai dorongan 

seksual. Terbatasnya pengetahuan pada remaja mengenai masalah seksual, 

mengakibatkan merasa ingin tahu dan coba-coba dalam bentuk tingkah laku. 
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Dorongan rasa ingin tahu dan mencari tahu tentang masalah seksual mendorong 

remaja untuk bereksperimen sehingga timbullah perilaku seksual. Perilaku seksual 

merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk 

mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Dorongan 

yang datang pada masa remaja lebih kuat dan dorongan seks tersebut 

menyebabkan ketegangan-ketegangan yang menuntut kepuasan dan sukar sekali 

untuk dikendalikan. Maka munculah perilaku-perilaku seksual pada remaja. 

Hal tersebut berdampak pada terjadinya pembentukan pola pikir atau 

paradigma yang salah tentang fungsi dan peran seks itu sendiri, yang pada 

akhirnya terbentuklah pola perilaku seksual yang tidak sehat dan berbahaya bagi 

remaja itu sendiri dan memicu masalah yang cukup serius saat ini yaitu pergaulan 

bebas yang semakin tidak terkendali. 

Menurut kacamata psikologi perkembangan, terjadinya perubahan-

perubahan baik dari segi fisik maupun yang lainnya, muncul karena kematangan 

aspek biologis, baik secara  primer maupun sekunder. Kematangan aspek seksual 

primer, berhubungan dengan matangnya alat-alat reproduksi yang ditandai dengan 

haid pertama pada remaja putri dan mimpi basah pada remaja putra. Kematangan 

aspek seksual sekunder berhubungan dengan perkembangan bentuk fisik yang 

membedakan antara remaja putra dengan putri. Perubahan dalam bentuk fisik 

maupun fungsi fisiologis yang berhubungan dengan kematangan aspek seksual 

menunjukkan bahwa remaja mengalami transisi bentuk fisik, yaitu dari bentuk 

fisik anak-anak menuju bentuk fisik dewasa. Selain itu remaja juga mengalami 

transisi kehidupan seksualitasnya, yaitu dari kehidupan seksualitas anak-anak 
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menuju kehidupan seksualitas dewasa. Transisi yang dialami remaja ini dapat 

menyebabkan perubahan dalam kehidupan seksualnya yaitu munculnya minat dan 

perhatian terhadap lawan jenisnya. 

Menurut Sarlito, perilaku seksualitas pada remaja dipengaruhi oleh faktor-

faktor meningkatnya seksualitas, penundaan usia perkawinan, adanya penyebaran 

informasi dan rangsangan seksual melalui media, komunikasi keluarga, pergaulan 

yang makin bebas, ketaatan beragama. Menurut Monks dan Knoers, faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku seksual yaitu usia dan jenis kelamin. Gunarsa dan 

Gunarsa mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi remaja 

berperilaku seksual adalah informasi seks lewat teknologi canggih serta media 

massa, kurangnya informasi mengenai seks dari orang tua, kaburnya nilai-nilai 

moral yang dianut, dan faktor hormonal. 

Remaja dihadapkan pada kenyataan yang berlawanan antara nilai tentang 

seksualitas yang mereka peroleh di keluarga, sekolah ataupun agama dengan keadaan 

sebenarnya yang terjadi di masyarakat, terutama pengenalan perilaku sehat dan tidak 

sehat tentang seks. Remaja banyak diberikan larangan atau doktrin yang harus dipatuhi 

tentang perilaku seksual sebelum pernikahan, misalnya berciuman, menyentuh bagian 

tubuh yang sensitif lawan jenis, menonton atau membaca cerita porno tidak boleh 

dilakukan karena dapat merangsang nafsu seks yang dapat menyebabkan terjadinya 

hubungan seksual sebelum pernikahan. Namun kenyataan menunjukkan tidak sedikit 

remaja  berpelukan  atau berciuman mesra di tempat-tempat umum, perilaku tersebut 

tentu  saja sangat  bertentangan  dengan nilai norma dan moral yang berlaku di 

masyarakat. 
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Remaja memang tidak sepenuhnya dapat disalahkan dengan adanya berbagai 

fenomena yang muncul tersebut. Banyaknya tuntutan dan harapan yang terlalu  

besar terhadap remaja pun berpengaruh dalam munculnya perilaku seksual tidak 

sehat tersebut, tetapi pada saat yang sama remaja berada dalam situasi yang penuh 

dengan godaan dan bahaya yang lebih kompleks dibandingkan dengan yang 

dihadapi oleh remaja pada zaman dahulu. Era globalisasi, informasi dan 

keterbukaan dengan segala kecanggihan teknologi, media massa, media elektronik 

yang semua itu menawarkan segala kemudahan mengakses informasi tanpa batas, 

hal ini pun sangat memudahkan remaja untuk mencari apapun yang diinginkannya 

melalui teknologi yang semakin canggih ini. 

Sehubungan dengan kekhawatiran yang terjadi pada remaja tersebut 

pemberian layanan bimbingan dan konseling untuk memberikan pemahaman 

tentang masalah-masalah perilaku seksual yang sehat perlu diberikan kepada 

siswa baik di sekolah maupun keluarga sebagai wahana awal pendidikan seks bagi 

anak. Hal ini dimaksudkan agar remaja tidak mencari informasi tentang masalah 

seksual dari orang lain atau sumber-sumber yang diragukan kebenarannya atau 

bahkan keliru sama sekali.  

Bimbingan dan konseling sebagai salah satu komponen sekolah yang 

memegang peranan penting dalam perkembangan siswa seharusnya ikut 

menangani masalah ini. Tujuan dari bimbingan itu sendiri pada hakikatnya 

merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. 

Bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang bersifat psikologis. Tercapainya 

penyesuaian diri, perkembangan optimal dan kemandirian merupakan tujuan yang 
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ingin dicapai dari bimbingan.  Oleh sebab itu, siswa yang menunjukan 

kecenderungan perilaku seksual tidak sehat belum memiliki model yang tepat 

untuk meneladani atau meniru perilaku seksual yang sehat dengan baik. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Perilaku Seksual menurut Masri Muadz (2008) adalah segala perilaku yang 

menyangkut sikap dan perilaku seksual maupun orientasi seksual. Kata seksualitas 

berasal dari kata dasar seks, yang memiliki beberapa arti, yaitu: jenis kelamin, 

reproduksi seksual, organ reproduksi, rangsangan atau gairah seksual, hubungan 

seks, orientasi seksual (heteroseksual, homoseksual, biseksual) dan penyimpangan 

seksual. Pendapat lain dikemukakan oleh Rilis (2008) menyebutkan bahwa 

perilaku seksual remaja adalah segala tingkah laku seksual yang didorong oleh 

hasrat seksual lawan jenisnya, yang dilakukan oleh remaja. Perilaku seksual ini 

dapat berupa berpelukan, berpegangan tangan, berciuman, menonton film porno, 

hingga aktivitas hubungan intim kelamin. 

Remaja memiliki dua nilai yaitu nilai harapan (idealisme) dan kemampuan. 

Apabila kedua nilai tersebut tidak terjadi keselarasan maka akan muncul bentuk-

bentuk frustasi. Macam-macam frustasi ini pada gilirannya akan merangsang 

generasi muda untuk melakukan tindakan-tindakan abnormal (menyimpang). 

Perilaku menyimpang yang cukup mengganggu adalah masalah yang 

berkaitan dengan perilaku seks bebas, penyebaran penyakit kelamin, kehamilan di 

luar nikah atau kehamilan yang tidak dikehendaki di kalangan remaja. Masalah-

masalah yang disebut terakhir ini dapat menimbulkan masalah yang baru, 
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misalnya aborsi dan pernikahan usia muda. Semua masalah ini oleh WHO disebut 

sebagai masalah kesehatan reproduksi remaja, yang telah mendapatkan perhatian 

khusus dari berbagai organisasi internasional. 

Kekurangan informasi yang dialami oleh kebanyakan remaja mengenai 

kesehatan perilaku seksual, keterampilan menegosiasikan hubungan seksual, dan 

akses  terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang terjangkau serta terjamin 

kerahasiaannya. Keprihatinan akan jaminan kerahasiaan atau kemampuan 

membayar, dan kenyataan persepsi remaja terhadap sikap tidak senang yang 

ditunjukkan oleh pihak petugas kesehatan, semakin membatasi akses pelayanan 

lebih jauh, meski pelayanan itu ada. Terdapat pula hambatan legal yang berkaitan 

dengan pemberian dan pelayanan informasi kepada kelompok remaja. Banyak 

remaja yang memiliki hubungan kurang stabil dengan orang tua maupun dengan 

orang dewasa lainnya. Dengan siapa seyogianya remaja berbicara tentang 

masalah-masalah kesehatan seksual yang memprihatinkan atau yang menjadi 

perhatian mereka. 

Informasi tentang kesehatan seksual sangat penting untuk diketahui oleh 

remaja, salah satu program yang sesuai adalah program kesehatan reproduksi 

remaja (KRR). Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bertujuan untuk memenuhi 

hak-hak reproduksi remaja. Dalam KRR terdapat pemahaman tentang anatomi 

serta fisiologis organ-organ reproduksi, terutama yang berkaitan dengan fungsi 

seksual. 

Kenyataan di lapangan, guru BK masih banyak menyikapi fenomena 

perilaku seksual remaja hanya dengan pelayanan kuratif, bukannya preventif. 
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Guru BK hanya melakukan tindakan pemeriksaan pada siswa yang menyimpan 

gambar atau video porno di handphone, buku, cd, dan sebagainya. Selain itu guru 

BK melakukan tindakan hanya ketika mendapati siswanya yang membawa alat 

kontrasepsi. Perlakuan guru BK tersebut secara tidak langsung menyebabkan 

siswa tidak mengetahui bagaiamana perilaku seksual yang sehat dan tidak dapat 

mengendalikan dengan baik dorongan-dorongan seksual yang muncul. 

Bandura (Wagner, 2007) menyimpulkan bahwa banyak perilaku, (baik dan 

buruk) adalah belajar dengan meniru perilaku orang lain.  Begitu pula dengan 

kecenderungan perilaku seksual tidak sehat yang ditunjukkan oleh siswa karena 

melihat perbuatan lingkungan sekitarnya atau model yang dilihatnya berbuat hal 

serupa, sehingga mendorong remaja untuk melakukan hal yang sama.  

Salat satu teknik yang dapat diterapkan dalam kasus pemodelan perilaku 

individu seperti ini adalah teknik modeling. Melalui teknik modeling, remaja 

diberikan model yang tepat yang seharusnya diterima oleh remaja sesuai dengan 

usianya. Remaja dapat mempelajari perilaku/simbol-simbol yang ditunjukkan 

untuk diambil  benang merahnya dalam upaya pemilihan tindakan/perilaku yang 

sehat. 

Melalui pelaksanaan teknik modeling ini diharapkan dapat memberikan 

kesempatan pada siswa untuk lebih teliti dan peka lagi terhadap segala perilaku 

yang ditampilkan oleh lingkungan sekitarnya, dan dapat membedakan perilaku 

yang layak dicontoh dengan perilaku yang harus dihindari. Dalam pelaksanaan 

teknik modeling ini melibatkan beberapa aspek, diantaranya aspek kognitif. 
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Remaja dituntut untuk menganalisis setiap perilaku yang dilihatnya dan 

mengolahnya sebelum dikeluarkan dalam bentuk tindakan/perilaku lain. 

Dalam hal ini teknik modeling bertujuan untuk memberikan model/contoh 

perilaku terbaik bagi siswa dengan perilaku seksual dengan sebaik-baiknya sesuai 

usia, tugas, dan fungsinya agar memiliki perilaku seksual sehat baik secara fisik, 

psikis, dan psikologis. Sehingga mereka mampu menunjukkan perilaku yang lebih 

baik. 

Berkaitan dengan perilaku seksual sehat remaja, maka teknik modeling ini 

sebagai salah satu upaya yang dapat diberikan kepada siswa untuk memberikan 

contoh perilaku yang baik bagi remaja sesuai dengan peran gendernya. Teknik 

modeling dapat membantu siswa memiliki perilaku seksual sehat melalui dua cara 

yaitu live modeling dan symbolic modeling. 

Dalam rangka pemberian informasi pada siswa mengenai gambaran perilaku 

seksual sehat pada remaja, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemodelan 

(modeling) terhadap remaja. Pemberian model ini mampu memberikan informasi 

kepada remaja secara langsung baik melalui penghadiran langsung model atau 

pun melalui simbol-simbol. Remaja yang diberikan pemodelan, dapat mengambil 

benang merah sendiri dari peristiwa atau fenomena yang disajikan kepadanya. 

Teknik modeling ini merupakan salah satu teknik dari pendekatan Kognitif-

behavioral. 

Menurut literatur, teknik modeling pernah digunakan untuk mengatasi 

perilaku kenakalan  pada remaja (juvenile delinquent), fobia, depresi serta 

perilaku agresi (Krumboltz dan Thoresen, 1976). Maddux (2005) mengungkapkan 
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beberapa bentuk modeling seperti penggunaan video serta film telah berhasil 

digunakan untuk mendorong anak yang mengalami withdrawl sehingga mampu 

untut berinteraksi dengan temannya yang lain. Kemudian teknik modeling juga 

pernah dilaksanakan untuk menggambarkan cara berpakaian remaja yang 

mengikuti trend mode (Supardi, 2010) serta efektif untuk mereduksi perilaku 

mencontek pada siswa. Inti dari teknik modeling adalah seseorang akan 

memperoleh sejumlah tingkah laku, pikiran dan perasaan dengan 

mengobservasi/mengamati perilaku orang lain.  Dengan demikian dalam 

penelitian ini akan dilakukan modelling untuk meningkatkan pemahaman perilaku 

seksual sehat pada remaja. 

Berdasarkan paparan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

perlu dilakukan suatu penelitian untuk memberikan model yang dapat 

meningkatkan pemahaman perilaku seksual sehat pada remaja. Sehingga 

penelitian ini diberi judul “Teknik Modeling untuk Meningkatkan Pemahaman 

Perilaku Seksual Sehat Remaja”. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Merujuk pada fenomena yang terjadi maka rumusan penelitian ini adalah: 

“Apakah Teknik Modeling dapat meningkatkan pemahaman perilaku seksual 

sehat remaja?” 

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, dilakukan tahap-

tahap pengumpulan data dengan pertanyaan yang menunjang sebagai berikut. 

1. Bagaimana gambaran pemahaman perilaku seksual sehat remaja? 
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2. Bagaimana rancangan konseling dengan teknik modeling untuk 

meningkatkan pemahaman perilaku seksual sehat sesuai dengan kebutuhan 

remaja? 

3. Bagaimana efektivitas teknik modeling untuk meningkatkan pemahaman 

perilaku seksual sehat remaja? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah mengetahui efektivitas Teknik Modeling untuk 

meningkatkan pemahaman perilaku seksual sehat remaja. 

Untuk mencapai tujuan umum penulisan, didukung oleh tujuan khusus, 

yaitu: 

1. Memperoleh gambaran pemahaman perilaku seksual sehat remaja. 

2. Merumuskan rancangan konseling dengan teknik modeling untuk 

meningkatkan pemahaman perilaku seksual tidak sehat sesuai dengan 

kebutuhan remaja  remaja. 

3. Mengetahui efektivitas dari teknik modeling untuk meningkatkan 

pemahaman perilaku seksual sehat remaja. 

 

E. Asumsi  

Asumsi mengenai efektivitas modeling untuk meningkatkan pemahaman 

perilaku seksual yang sehat pada remaja adalah sebagai berikut. 
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1. Modeling adalah prosedur yang menyajikan serangkaian perilaku kepada 

individu agar individu tersebut dapat berperilaku yang sama seperti yang 

dicontohkan/dimodelkan (Bandura, 1997: 93). 

2. Sebagian besar tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar melalui 

pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu–individu 

lain yang menjadi model (Santrock, 2003: 53). 

3. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model 

tetapi modeling melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah 

laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus 

melibatkan proses kognitif (Santrock, 2003:53). 

4. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis 

(Sarwono, 2005: 142). 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan asumsi penelitian maka hipotesis yang dibuat dan merupakan 

jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti adalah: Teknik 

Modeling Efektif Untuk Meningkatkan Pemahaman Perilaku Seksual Sehat Siswa 

Kelas XI SMA Negeri 4 Cimahi Tahun Ajaran 2010/2011. 

 

 

 

 



17 
 

Dwi Fitria Ambarina, 2011 
Teknik Modeling untuk Meningkatkan … 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk referensi dan pertimbangan untuk 

menguji, melengkapi dan mendukung pengembangan teori Kognitif  dan 

behavioral dan kesehatan seksual untuk kajian ilmu dalam bidang bimbingan 

dan konseling. Hasil penelitian dapat pula dimanfaatkan untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang pentingnya berperilaku seksual sehat 

agar dapat mengaplikasikan dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling di 

sekolah dengan menyesuaikan karakteristik di tiap sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian menghasilkan profil perilaku seksual remaja, sehingga 

konselor dapat menyusun program untuk mereduksi (kuratif) atau layanan 

pencegahan (preventif) terhadap siswa.  

Bagi pihak sekolah, hasil penelitian bermanfaat agar dapat memberikan 

kebijakan yang tepat terhadap perkembangan perilaku seksual sehat pada siswa 

dan lebih berorientasi pencegahan dan pengembangan, agar dapat mendukung 

aktivitas belajar siswa yang mungkin bisa terganggu jika terdapat masalah 

perilaku seksual pada siswa. 

 

H. Metode Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk mengungkap gambaran perilaku seksual sehat remaja.  Metode 

yang digunakan yakni kuasi-eksperimen, dengan desain kelompok kontrol pra tes-
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pasca tes atau pretest-postest control design.  Pengukuran pertama dilakukan 

sebelum teknik modeling diberikan dan pengukuran kedua dilakukan setelah 

intervensi menggunakan teknik modeling kepada subyek penelitian.  

 Teknik sampel yang digunakan dengan purposive sampling, sehingga 

setiap sampel tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih karena teknik 

ini dilakukan berdasarkan tujuan khusus untuk penelitian (Arikunto, 2002:117). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling karena dalam 

penelitian ini diungkap mengenai gambaran perilaku seksual siswa dengan 

melakukan pretest terhadap siswa yang memiliki kecenderungan perilaku seksual 

tidak sehat.  

Analisis data dalam penelitian dengan model pretest-posttest control 

design melakukan pengukuran sebanyak dua kali, yaitu sebelum dan sesudah 

perlakuan intervensi. Data yang terkumpul berupa nilai tes pertama dan nilai tes 

kedua. Tujuan peneliti adalah membandingkan dua nilai dengan mengajukan 

pertanyaan apakah ada perbedaan antara kedua nilai yang didapatkan secara 

signifikan. Pengujian perbedaan nilai dilakukan terhadap rerata kedua nilai dan 

untuk mendapatkan perbedaan nilai digunakan teknik analisis dengan uji-t (t-test). 

 

 

 

 


