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BAB 1I 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Remaja  

a) Definisi Remaja 

Remaja yaitu seseorang yang sedang dalam masa pertumbuhan 

menuju kearah kematangan atau kedewasaan. Seorang remaja yang 

sedang mengalami pertumbuhan terjadi kematangan fisik, sosial dan 

psikologi (Hurlock, 2010). Menurut WHO usia remaja adalah usia 

antara 12-24 tahun, dimana pada periode ini terjadi pematangan organ 

reproduksi baik pada wanita maupun laki-laki yang sering disebut 

dengan masa pubertas (Widyastuti, Rahmawati, & Purnamaningrum, 

2009). 

Perkembangan seksualitas pada seorang remaja  dimulai dari 

saat seorang remaja mulai menunjukan tanda-tanda seksual 

sekundernya seperti terjadi menstruasi pada wanita dan mimpi basah 

pada seorang laki-laki, sampai saat mereka mencapai puncak 

kematangan oragan seksualnya (Sarwono, 2011). 

Remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju 

masa kedewasaan. Masa transisi dari anak-anak menuju dewasa terjadi 

perubahan dalam beberapa hal, yaitu perubahan biologis, kognitif, dan 

sosio-emosional. Masa transisi yang terjadi pada seorang remaja 
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merupakan masa untuk mempersiapkan seorang remaja ke masa 

dewasa (Santrock, 2007). 

b) Tahap Pubertas 

Menurut Sarwono (2011) tahap pubertas dibagi menjadi tiga tahapan, 

yaitu :  

1. Tahap Prapuber 

Tahap prapuber ini merupakan tahap akhir masa anak. 

Tahap prapuber pada seorang remaja akan terjadi perubahan yaitu 

mulai tampak ciri-ciri seks skunder, tapi alat reproduki pada tahap 

prapuber ini belum berkembang. 

2. Tahap Puber 

Pada tahap ini merupakan tahap pembagi anatara masa 

anak-anak dengan masa remaja. Remaja pada tahap puber akan 

mulai menampakan kematangan seksualnya, dan organ reproduksi 

pada remaja akan mulai berkembang. 

3.  Tahap Pasca puber 

Tahap ini merupakan tahap dimana ciri-ciri seks skunder 

sudah berkembang dengan baik, oragan-organ reproduksi mulai 

berkembang menuju kematanagan dan sudah mulai berfungsi 

dengan baik. 

c) Tahap Perkembangan Remaja 

Menurut Sarwono (2011), tahap perkembangan masa remaja dibagi 

menjadi tiga tahap, yaitu: 
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1) Masa Remaja Awal (Early Adolescence) 

Masa perkembangan pada tahap ini seorang remaja berada 

pada usia 10-12 tahun. Seorang remaja awal mereka akan 

mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, mencoba hal-hal baru 

dalam hidupnya, mudah tertarik dengan lawan jenis, dan organ 

seksualnya akan mulai mudah terangsang. Tahap perkembangan ini 

seorang remaja akan sulit dimengerti oleh orang dewasa. 

2) Masa Remaja Madya (Middle Adolescence) 

Tahap ini seorang remaja berusia 13-15 tahun. Masa 

perkembangan pada tahap ini sering disebut dengan masa remaja 

pertengahan. tahap perkembangan ini seorang remaja sangat 

membutuhkan teman-teman, terutama teman yang sepemikiran 

dengannya, memiliki sifat-sifat yang sama dengannya, dan 

menyukkai hal-hal yang sama. Remaja pada tahap ini lebih 

bersikap eogis atau lebih mencintai diri sendiri. Hal yang sering 

terjadi pada remaja putra dalam tahap ini adalah Oedipoes Complex 

(perasaan ingin bebas dari ibunya) dan lebih dekat dengan teman-

teman dan lawan jenis. 

3) Masa Remaja Akhir (Late Adolescence) 

Tahap ini seorang remaja berusia 16-19 tahun. Remaja pada 

tahap ini merupakan tahap masa remaja akhir menuju masa 

dewasa, yang ditantai dengan kelima hal dibawah ini, yaitu : 

a. Mempunyai minat yang didukung oleh fungsi intelektual. 
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b. Mulai melakukan hal-hal baru dan menemukan pengalaman-

pengalaman baru. 

c. Mulai terbentuk identitas seksual 

d. Terjai perubahan dari Egosintrisme (lebih mencintai atau 

mementingkan diri sendiri) menjadi lebih seimbangan antara 

kepentingan diri sendiri dan orang lain. 

e. Terdapat pmbatas yang dapat memisahkan diri pribadinya 

(private self) dengan orang lain atau masyarakat (the public). 

2. Perilaku 

a) Definisi Perilaku 

Perilaku merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 

organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Kegiatan atau 

aktivitas tersebut dapat berupa berbicara, berjalan, menangis, berkerja, 

kuliah, membaca, berpikir dan sebagainya. Sehingga peilaku manusia 

pada hakikatnya adalah seluruh kegiatan manusia yang dapat diamati 

maupun tidak dapat diamati oleh pihak luar  (Notoatmojdo, 2010).  

b) Bentuk Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2014), perilaku manusia dapat dikelompokan 

menjadi dua yaitu: 

1) Perilaku Tertutup (Covert Behavior) 

Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus 

tersebut masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara 

jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, 
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perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang 

bersangkutan. 

2) Perilaku Terbuka (Overt Behavior) 

Perilaku terbuka ini terjadi bila respon terhadap stimulus 

sudah berupa tindakan, atau praktik ini dapat diamati orang lain dari 

luar "observable behavior", Contoh: seorang ibu hamil 

memeriksakan kehamilannya ke puskesmas atau bidan praktik. 

c) Faktor-Faktor Perilaku 

Menurut Lawrene Green (1980) dalam Notoatmodjo (2010), perilaku 

ditentukan oleh 3 faktor yaitu: 

1) Faktor predisposisi (Predispossing Factors) 

Faktor yang dapat mempermudah atau mempredisposisi 

terjadinya perilaku pada diri seseorang atau masyarakat adalah 

pengetahuan dan sikap seseorang atau masyarakat tersebut terhadap 

apa yang akan dilakukan. 

2) Faktor Pemungkin (Enabling Factors) 

Faktor pemungkin atau pendukung (enabling) yaitu faktor 

yang mendukung terjadinya perilaku seperti fasilitas, sarana, dan 

prasarana yang mendukung atau memfasilitasi terjadinya perilaku 

seseorang atau masyarakat. 
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3) Faktor Penguat (Reinforcing Factors) 

Tokoh masyarakat merupakan faktor penguat bagi terjadinya 

perilaku seseorang atau masyarakat. Surat keputusan dari para pejabat 

pemerintah daerah atau pusat juga termasuk faktor penguat perilaku. 

d) Faktor–faktor yang Mempengaruhi Perilaku Menyimpang Pada 

Remaja   

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang pada 

seorang remaja, diantaranya adalah faktor orang tua seperti kesalahan 

orang tua dalam mendidik anak, kurangnya pendidikan tentang agama 

atau tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat (Jahja, 2011)  

Tingginya penyimpangan perilaku seksual pada remaja 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, faktor pengetahuan individu, 

sikap atau perilaku individu, pemahaman agama individu, pemahaman 

norma dalam masyarakat, status ekonomi individu, paparan 

pornografi, lingkungan tempat tinggal individu, peran orang tua, dan 

peran teman sebaya (Lestari, Fibriana, & Prameswari, 2014). 

e) Perilaku Menyimpang Pada Remaja 

Menurut Jahja (2011) perilaku menyimpang yang terjadi  pada remaja, 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Pergaulan yang negatif seperti pergaulan dengan teman sebaya 

yang sikap dan perilakunya menyimpang atau tidak sesuai dengan 

nilai-nilai yang ada. 
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2) Beredarnya film-film atau bacaan porno seperti video-video porno 

yang beredar bebas di masyarakat dan di internet. Bacaan porno 

seperti majalah yang beredar luas di pasaran yang mudah diakses 

oleh remaja. 

3) Kurang dapat memanfaatkan waktu luang. Remaja masa kini 

mereka kurang mampu memanfaatkan waktu luang dengan 

kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, dan mereka lebih 

cenderung memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang kurang 

bermanfaat. 

4) Kehidupan moralitas masyarakat yang bobrok atau rusak seiring 

dengan perkembangan zaman, dan hilangnya norma-norma agama 

dalam kehidupan. 

5) Diperjual belikannya minuman keras dan obat-obatan terlarang 

secara bebas, membuat remaja mudah mendapatkan barang-barang 

tersebut, dan kemudian disalah gunakan oleh mereka. 

6) Penjualan alat-alat kontrasepsi yang kurang terkontrol dan terjual 

bebas di masyarakat, lebih memudahkan remaja dalam 

mendapatkan alat-alat kontrasepsi. 

7) Perceraian orang tua atau seorang anak yang mengalami broken 

home lebih mungkin melakukan penyimpangan perilaku seksual, 

karna kurangnya pengawasan, perhatian, dan pendidikan dari kedua 

orang tua. 
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3. Perilaku Seksual 

a) De finisi Perilaku Seksual  

Perilaku seksual merupakan perilaku yang muncul karena 

adanya dorongan seksual. Bentuk perilaku seksual diantaranya adalah 

bergandengan tangan, berpelukan, bercumbu, petting sampai 

berhubungan seksual (Efendi, 2012). 

Definisi perilaku seksual secara lebih luas dijelaskan oleh 

Sarwono (2013), bahwa perilaku seksual merupakan perilaku yang 

didoraong oleh keinginan seksual seseorang, keinginan atau dorongan 

seksual bisa terjadi dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Perilaku 

seksual yang tidak menyimpang atau sehat dilakukan dengan lawan 

jenis dengan sebuah ikatan pernikahan yang sah, sah secara agama dan 

sah secara hukum.  

b) Faktor Perilaku Seksual  

Menurut Darmasih (2009), terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku menyimpang atau perilaku seksual berisiko 

pada remaja, diantaranya sebagai berikut :  

1) Faktor Pengetahuan 

Kurangnya pengetahuan seseorang remaja tentang 

seksualitas membuat mereka melakukan penyimpangan perilaku 
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seksual, karena kurangnya pengetahuan dari dampak 

penyimpangan perilaku seksual yang mereka lakukan. 

2) Faktor Pemaham Agama 

 Pendidikan agama pada seorang remaja sangat penting. 

Seorang remaja yang tidak mendapat pendidikan agama atau 

tentang norma-norma agama akan lebih mudah melakukan 

penyimpangan perilaku seksual. 

3) Faktor Sumber Informasi (Media) 

Pada era globalisasi ini informasi sangat mudah untuk 

didapat, baik itu dari media elektronik seperti internet maupun non 

elektronik seperti majalah. Sumber informasi yang sangat banyak, 

memudahkan mereka dalam mengakses informasi seperti video 

pornografi. 

4) Faktor Peran Keluarga/Orang Tua 

Faktor ini juga sangat berpengaruh terhadap perilaku 

seksual berisiko pada remaja, karena keluarga atau orang tua 

sangat berperan dalam hal pendidikan, pengasuhan dan 

pengawasan terhadap anak. 

Menurtut Handy (2013), ada dua faktor yang perperan 

dalam perkembangan perilaku seksual seseorang, yaitu faktor 

biologis dan faktor lingkungan, karna lingkungan juga sangat 

mempengaruhi dalam perkembangan perilaku seksual seseorang. 
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Faktor lingkungan ini dapat berupa lingkungan keluarga, 

lingkungan tempat tinggal dan lingkungan bermain. 

b. Bentuk Perilaku Seksual 

Perilaku seksual yang dilakukan oleh seorang remaja diantaranya 

adalah : 

1) Petting  

Petting adalah aktivitas menempelkan alat kelamin dengan lawan 

jenis, aktivitas ini juga sering disebut aktivitas non intercaurse. 

Hasil survei PSSPKBI (2014), perilaku petting pada remaja sebesar 

(16,3%).  

2) Berpegangan Tangan 

Aktivits berpegangan tangan dengan lawan jenis ini kurang terlalu 

menimbulkan rangsangan atau hasrat seksual pada seseorang, 

namun setelah berpegangan tangan biasanya akan muncul rasa 

ingin untuk mencoba hal yang lain (Sarwono, 2011). 

3) Cium Kening dan Cium Basah 

Cium kening merupakan aktivitas berupa sentuhan yang terjadi 

antara bibir dengan kening. Aktivitas ini juga kurang terlalu 

menimbulkan rangsangan atau hasrat seksual pada seseorang. Cium 

basah merupakan aktivitas yang dilakuakn oleh lawan jenis dengan 

menyentuhkan bibir dengan bibir. Aktivitas seksual ini dapat 

menimbukan rangsangan atau hasrat seksual yang lebih kuat. Hasil 

survei yang dilakukan oleh PSSPKBI (2014) di Yogyakarta, remaja 
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yang pernah berciuman dengan lawan jenis sebesar (64,9%), dan 

berciuman bibir dengan pasangan sebesar (52,1%).  

4) Berfantasi 

Berfantasi adalah membayangkan dan mengimajenasikan aktivitas 

seksual dengan lawan jenis dengan tujuan seseorang dapat 

merasakan erotisme (Sarwono, 2011). 

5) Meraba 

Meraba merupakan aktivitas memegang bagian tubuh yang sensitif, 

aktivitas ini bertujuan untuk memberikan rangsangan atau hasrat 

seksual pada seseorang. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu 

berupa menyentuh bagian leher, payudara, paha, dan alat kelamin. 

Hasil survei di Yogyakarta, perilaku seksual remaja berupa meraba 

bagian tubuh pasangan sebesar (37,16%) (PSSPKBI, 2014). 

6) Berpelukan 

Aktivitas berpelukan ini dapat menimbulkan perasaan nyaman, 

aman dan tenang, aktivitas ini juga dapat menimbulkan rangsangan 

seksual terutama jika menyentuh bagian-bagian tubuh yang sensitif 

(Sarwono 2011). 

7) Masturbasi (wanita) dan Onani (laik-laki) 

Masturbasi dan onani merupakan aktivitas yang dilakukan baik 

oleh wanita maupun laki-laki dengan cara memberikan rangsangan 

pada organ kelamin agar memperoleh kepuasan seksual (Efendi & 

Makhfudli, 2009). 
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8) Intercourse (senggama) 

Aktivitas ini merupakan aktivitas seksual yang dilakukan dengan 

cara memasukan alat kelamin seorang laki-laki ke dalam alat 

kelamin seorang wanita. Sebesar (10,25%) remaja telah melakukan 

hubungan seksual pra nikah (PSSPKBI, 2014). 

c) Dampak Perilaku seksual 

Menurut Sarwono (2013), dampak perilaku seksual dibagi 

menjadi 4, diantaranya sebagai berikut : 

1) Dampak psikologis  

Dampak psikologis ini dapat berupa rasa marah terhadap 

diri sendiri maupun orang lain, takut dan cemas, stres atau depresi, 

dan merasa bersalah dan berdosa dengan hal yang telah dilakukan. 

2) Dampak fisiologis  

Dampak fisiologis yang dapat ditimbulkan dari perilaku 

seksual seseorang dapat berupa kehamilan yang tidak diharapkan 

(KTD) dan penggugguran janin atau aborsi.  

3) Dampak sosial  

Dampak sosial yang terjadi pada perilaku seksual dapat 

berupa dikucilkan oleh teman atau masyarakat setempat, 

dikeluarkan dari sekolah bagi remaja yang hamil, berubahnya 

peran dari remaja menjadi seorang ibu pada remaja yang 

mengalami KTD, dan tekanan dari masyarakat yang menolak 

keberadaanya. 
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4) Dampak fisik  

Dampak fisik dari perilaku seksual yaitu terkena penyakit 

menular seksual dan HIV/AIDS. Hasil wawancara yang dilakukan 

Djuria (2015) dalam penelitiannya kepada anak jalanan yang 

berada di salah satu rumah singgah di daerah Sleman, diketahui 

bahwa terdapat 7 anak jalanan yang pernah melakukan hubungan 

seksual tanpa menggunakan kondom dan perilaku seksual berisiko 

ini berdampak pada infeksi HIV/AIDS. Terdapat beberapa anak 

jalanan yang sudah terinfeksi HIV/AIDS, yaitu berjumlah 15 orang 

yang terdiri dari 12 laki-laki dan 3 perempuan dari total 30 anak 

jalanan. 

4. Perilaku Seksual Berisiko 

a) Definisi Perilaku Seksual Berisiko 

Perilaku seksual berisiko merupakan segala bentuk perilaku 

seksual yang menimbulkan berbagai dampak negatif untuk para 

pelakunya. Dampak negatif yang timbul akibat perilaku seksual 

berisiko diantaranya adalah kehamilan yang tidak diharapkan (KTD), 

penyakit seksual menular (PMS), aborsi, putus sekolah, dan 

meningkatnya kriminalitas (Romalia, 2014). 

b) Bentuk Perilaku Seksual Berisiko 

Berdasarkan nilai risikonya terhadap dampak negatif, perilaku 

seksual terbagi menjadi dua (McKinley, 1995 dalam Miron dan 

Charles, 2006) yaitu : 
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1) Tidak Berisiko 

Setiap perilaku seksual yang dilakukan pada dasarnya berisiko 

untuk menimbulkan dampak negatif, namun ada beberapa perilaku 

seksual yang cenderung tidak berisiko, misalnya berbicara tentang 

seks, berbagi fantasi, ciuman pipi, sentuhan, hingga oral seks 

dengan penghalang lateks. Hasil survei menunjukan 39,3% remaja 

berberilaku seksual dalam kategori tidak berisiko (Sekarrini, 2011). 

2) Berisiko 

Perilaku berisiko terbagi menjadi tiga kategori yaitu agak berisiko, 

berisiko, berisiko tinggi, dan berbahaya. Perilaku seksual agak 

berisiko berupa ciuman  bibir, petting, anal seks, maupun 

berhubungan seks dengan menggunakan penghalang lateks 

(kondom). Perilaku seksual berisiko tinggi meliputi prtting, anal 

seks dan oral seks tanpa penghalang lateks (kondom) serta 

masturbasi yang adiktif hingga mengakibatkan lecet atau luka. 

Perilaku seksual berbahaya yaitu melakukan hubungan seksual 

terutama anal seks tanpa menggunakan penghalang lateks 

(kondom). Hasil survei yang telah dilakukan menunjukan 60,7% 

remaja berberilaku seksual dalam kategori berisiko atau berisiko 

berat (Sekarrini, 2011). 
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5. Wilayah Perkotaan (Urban area)  

a) Definisi Perkotaan (Urban area) 

Perkotaan atau sering disebut dengan urban area merupakan 

wilayah administrasi yang setingkat atau sama dengan kelurahan 

maupun desa yang memenuhi klasifikasi atau syarat sebagai wilayah 

perkotaan. Kriteria sebagai wilayah perkotaan harus memenuhi 

beberapa syarat seperti jumlah penduduk dan akses atau fasilitas 

perkotaan yang harus dimiliki sebuah kelurahan atau desa (BPS, 

2010). 

b) Fasilitas Perkotaan (Urban area) 

Menurut Badan Pusat Statistik (2010) ,fasilitas yang harus 

dimiliki oleh wilayah perkotaan diantaranya sebagai berikut : 

1) Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) 

2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

3) Sekolah Menengan Umum (SMU) 

4) Pasar 

5) Pertokoan 

6) Bioskop 

7) Rumah Sakit 

8) Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon 

9) Jumlah rumah tangga yang menggunakan telepon 

10) Jumlah rumah tangga yang memakai listrik 
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6.  Wilayah Perdesaan (Rural Area) 

a) Definisi Perdesaan (Rural Area) 

Perdesaan atau yang sering disebut dengan rural area 

merupakan wilayah administrasi yang setingkat atau sama dengan 

kelurahan maupun desa yang belum dapat memenuhi klasifikasi atau 

syarat sebagai wilayah perkotaan. Desa atau kelurahan dalam wilayah 

administrasi berada di bawah kecamatan. Desa atau kelurahan 

merupakan wilayah administrasi terendah dalam pembagian wilayah 

administrasi khususnya di indonesia (BPS, 2010). 

b) Perilaku Seksual Remaja Pedesaan dan Perkotaan 

Hasil survei penelitian yang telah dilakukan di kota semarang 

menunjukan bahwa remaja yang tinggal di daerah perkotaan memiliki 

perilaku yang buruk atau negatif lebih besar yaitu 75,0%, sedangkan 

perilaku buruk atau negatif remaja yang tinggal di daerah pedesaan 

sebanyak 19,1%. Berdasarkan hasil survei di atas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku negatif remaja di perkotaan lebih tinggi dibandingkan 

dengan remaja pedesaan (Putri, Wahyuni, & Afriyani, 2016). 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat perbedaan 

perilaku seksual berisiko di urban area dan rural area pada tahun 

2012. Remaja laki-laki maupun perempuan yang tinggal di daerah 

urban (perkotaan) lebih banyak melakukan perilaku seksual berisiko, 
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seperti berpegangan tangan, ciuman dan petting. Hal ini di pengaruhi 

oleh faktor kegagalan fungsi keluarga, pengaruh media dan rendahnya 

pendidikan nilai agama (Umaroh, Yusumawati, & Kasjono, 2015). 

7.  Kajian Islam tentang Perilaku Seksual 

Agama islam melarang perilaku seksual yang dilakukan di luar 

pernikahan atau sering disebut dengan perzinaan, dan Allah melarang 

perbuatan zina. Allah berfirman dalam sebuat ayat al-quran yang berbunyi: 

 

Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Q.S Al-Isra: 32). 

 

Surat di atas menjelaskan tentang larangan umat islam untuk 

mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan Allah 

membenci perbuatan zina. Zina juga merupakan suatu jalan yang buruk bagi 

umat islam. 

Ayat al-qur'an lainnya menjelaskan tentang hukuman bagi seorang 

pezina, baik laik-laki maupun perempuan. 

 

Artinya: "perempuan yang berzina dan lai-laki yang berzina, maka deralah 

tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 

kasiahn kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 

Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah 
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(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman" (Q.S An-nur: 2). 

Ayat al-qur'an di atas menjelaskan hukuman bagi seorang pezina 

yaitu seratus dali dera. Ayat al-qur'an ini juga menjelaskan agar kita tidak 

memberikan belas kasihan kepada mereka dan memberikan hukuman 

kepada mereka dihadapan orang-orang beriman.  

Allah berfirman dalam sebuah ayat tentang zina. 

 

Artinya: "dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta 

Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) 

kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang 

melakukan itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dan dosa" (Q.S Al-

Furqan: 68). 

Ayat di atas menjelaskan tentanmg larangan melakukan zina. Orang-

orang yang melakukan perzinaan maka akan mendapatkan pembalasan dari 

Allah dan akan mendapatkan dosa. 
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B.  Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan: 1 Kerangka Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Seksual berisiko pada Remaja 

Sumber: Lestari, A. I., Fibriana, I. A & Prameswari, N. G.  (2014) & 

Sarwono (2011). 

 

Perilaku seksual berisiko pada remaja dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor internal seperti pengetahuan, sikap, pemahaman agama, 

Faktor Internal 

 Pengetahuan 

 Sikap 

 Pemahaman agama 

 Pemahaman norma 

Perilaku Seksual Berisiko 

Pada Remaja 

Faktor Eksternal 

 Status Ekonomi 

 Sumber 

Informasi/Paparan 

pornografi 

 Lingkungan tempat 

tinggal 

 Peran orang tua 

 Peran teman sebaya 

Bentuk Perilaku 

 Berfantasi 

 Pegangan tangan 

 Cium kening 

 Cium basah 

 Meraba 

 Berpelukan 

 Masturbasi/onani 

 Petting 

 intercourse 

Dampak Perilaku 

 Psikologis 

 Fisiologis 

 Sosial 

 fisik 
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pemahaman norma, dan faktor eksternal seperti setatus ekonomi, paparan 

pornografi, lingkungan tempat tinggal, peran orang tua, dan peran teman 

sebaya. Bentuk perilaku seksual berisiko pada remaja diantaranya adalah 

berfantasi, pegangan tangan, cium kening, cium basah, meraba, berpelukan, 

masturbasi/onani, petting, dan intercourse. Dampak perilaku seksual 

berisiko remaja dibagi menjadi empat, yaitu dampak psikologis, fisiogis, 

sosial, dan fisik. 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan: 2 Kerangka Konsep 

Keterangan: 

 : Diteliti  

Faktor Predisposisi 

 Pengetahuan 

 Pemahaman 

agama 

Faktor Pendukung 

 Sumber 

informasi 

(media) 

Faktor Pendorong 

 Peran orang tua atau 

keluarga 

 Teman sebaya 

 

Remaja Usia 12-16 

tahun 

Perilaku Seksual 

Berisiko pada 

Remaja 
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D. Hipotesis 

1. Pengetahuan 

Ada hubungan pengetahuan dengan perilaku seksual berisiko 

pada remaja di Rural area dan Urban Area. 

2. Pemahaman Agama 

Ada hubungan pemahaman agama dengan perilaku seksual 

berisiko pada remaja di Rural area dan Urban Area. 

3. Sumber informasi (media) 

Ada hubungan sumber informasi (media) dengan perilaku seksual 

berisiko pada remaja di Rural area dan Urban Area. 

4. Peran Orang Tua/Keluarga 

Ada hubungan peran orang tua/keluarga dengan perilaku seksual 

berisiko pada remaja di Rural area dan Urban Area. 

5. Peran Teman Sebaya 

Ada hubungan teman sebaya dengan perilaku seksual berisiko 

pada remaja di Rural area dan Urban Area. 

 

 

 

 

 

 

 


