
Konsep Seksualitas 

1. Definisi 

Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, 

yang sering disebut jenis kelamin yaitu penis untuk laki-laki dan vagina 

untuk perempuan. Seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat 

luas, yaitu dimensi biologis, sosial, perilaku dan kultural.  Seksualitas dari 

dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, 

termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal 

organ reproduksi dan dorongan seksual (BKKBN, 2006). 

Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana 

menjalankan fungsi sebagai mahluk seksual, identitas peran atau jenis 

(BKKBN, 2006).  

Dari dimensi sosial dilihat pada bagaimana seksualitas muncul 

dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam 

membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk 

perilaku seks (BKKBN, 2006).  

Dimensi perilaku menerjemahkan seksualitas menjadi perilaku 

seksual, yaitu perilaku yang muncul berkaitan dengan dorongan atau hasrat 

seksual (BKKBN, 2006).   

Dimensi kultural menunjukan perilaku seks menjadi bagian dari 

budaya yang ada di masyarakat (BKKBN, 2006).  

Kesehatan seksual adalah kemampuan seseorang mencapai 

kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang terkait dengan seksualitas, hal ini 

tercermin dari ekspresi yang bebas namun bertanggung jawab dalam 

kehidupan pribadi dan sosialnya misalnya dalam menjaga hubungan dengan 

teman atau pacar dalam batasan yang diperbolehkan oleh norma dalam 

masyarakat atau agama.  Bukan hanya tidak adanya kecacatan, penyakit atau 

gangguan lainnya. Kondisi ini hanya bisa dicapai bila hak seksual individu 

perempuan dan laki-laki diakui dan dihormati (BKKBN, 2006). 

2. Orientasi Seksual 

Orientasi seksual adalah dengan jenis kelamin mana seseorang lebih 

tertarik secara seksual.  Orientasi seksual dikategorikan menjadi dua yaitu 

heteroseks (orang yang secara seksual tertarik dengan lawan jenis) dan 

homoseks (orang yang secara seksual lebih tertarik dengan orang lain yang 

sejenis kelamin).   Di antara kedua orientasi seksual tersebut, masih ada 

perilaku-perilaku seksual yang sulit dimasukkan dalam satu kategori tertentu 

karena banyak sekali keragaman di dalamnya (BKKBN, 2006). 

Homoseksualitas adalah ketertarikan  secara seksual dan aktivitas 

seksual pada jenis kelamin yang sama.  Laki-laki yang tertarik kepada laki-

laki disebut gay, sedangkan perempuan yang tertarik pada perempuan 

disebut lesbian.  Terjadinya homoseksualitas sampai saat ini masih 

diperdebatkan.  Ada yang mengatakan bahwa hal ini terjadi sejak lahir 

(dipengaruhi oleh gen) dan ada pula yang mengatakan dari pengaruh 

lingkungan (BKKBN, 2006).  



3. Perilaku Seksual 

a.    Definisi 

Dorongan seksual bisa diekspresikan dalam berbagai perilaku, 

namun tentu saja tidak semua perilaku merupakan ekspresi dorongan 

seksual seseorang. Ekspresi dorongan seksual atau perilaku seksual ada 

yang aman dan ada yang tidak aman, baik secara fisik, psikis, maupun 

sosial. Setiap perilaku seksual memiliki konsekuensi berbeda. 

Perilaku seksual adalah perilaku yang muncul karena adanya 

dorongan seksual. Bentuk perilaku seksual bermacam-macam mulai dari 

bergandengan tangan, berpelukan, bercumbu, bercumbu berat  sampai 

berhubungan seks (BKKBN, 2006). 

b. Perilaku seks aman (Touching) 

Perilaku seks aman adalah perilaku seks tanpa mengakibatkan 

terjadinya pertukaran cairan vagina dengan cairan sperma misalnya 

dengan bergandengan tangan, berpelukan, berciuman. Sementara 

hubungan seks tanpa menggunakan kondom bukan merupakan perilaku 

seks aman dari kehamilan dan PMS. Jika benar-benar ingin aman, 

tetaplah tidak aktif seksual tetapi jika sudah aktif, setialah dengan satu 

pasangan saja, atau gunakan kondom dengan mutu yang baik dan benar 

agar dapat mengurangi risiko terkena PMS, HIV/AIDS dan kehamilan 

(BKKBN, 2006).   

c. Anal Seks 

Seks anal (bahasa Inggris: anal sex atau anal intercourse) adalah 

hubungan seksual di mana penis yang ereksi dimasukkan ke rectum 

melalui anus. Selain itu penetrasi anus dengan dildo, butt plug, vibrator, 

lidah, dan benda lainnya juga disebut anal sex. Anal sex dapat dilakukan 

oleh orang heterosexual maupun homosexual. 

Dalam beberapa budaya female receptive anal intercourse 

diterima karena resiko kehamilan lebih rendah (walaupun tidak ada 

jaminan, karena mani dapat masuk dari anus melalui perineum ke 

vagina). Anal sex juga digunakan untuk menjaga keperawanan karena 

hymen tidak rusak. Alasan lain adalah karena anus lebih "ketat" daripada 

vagina (terutama setelah kelahiran bayi), karena itu lebih memberikan 

kepuasan bagi penis. 

d. Biseksual 

Biseksual adalah kondisi tertentu yang membuat seseorang mampu 

menikmati stimulasi erotis-seksual, baik dari pasangan sejenis maupun 

lain jenis. 

e. Homoseksual 

Homoseksualitas mengacu pada interaksi seksual dan/atau 

romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama. Pada penggunaan 

mutakhir, kata sifat homoseks digunakan untuk hubungan intim dan/atau 

hubungan sexual di antara orang-orang berjenis kelamin yang sama, 

yang bisa jadi tidak mengidentifikasi diri merek sebagai gay atau 

lesbian. Homoseksualitas, sebagai suatu pengenal, pada umumnya 

dibandingkan dengan heteroseksualitas dan biseksualitas. Istilah gay 



digunakan sebagian besar untuk mengacu pada orang-orang yang 

mengidentifikasi dirinya sebagai homoseks, tanpa memandang jenis 

kelamin. Lesbian adalah suatu istilah tertentu yang hanya digunakan 

untuk merujuk kepada wanita homoseks. 

Definisi tersebut bukan definisi mutlak mengingat hal ini diperumit 

dengan adanya beberapa komponen biologis dan psikologis dari seks 

dan gender, dan dengan itu seseorang mungkin tidak seratus persen pas 

dengan kategori di mana ia digolongkan. Beberapa orang bahkan 

menganggap ofensif perihal pembedaan gender (dan pembedaan 

orientasi seksual). 

Homoseksualitas dapat mengacu kepada: 

1. Orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan 

orang lain mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau 

identitas gender yang sama. 

2. Perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang sama tidak 

peduli orientasi seksual atau identitas gender. 

3. Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat 

mengacu kepada perilaku homoseksual atau orientasi 

homoseksual. 

Ungkapan seksual dan cinta erotis sesama jenis telah menjadi suatu 

corak dari sejarah kebanyakan budaya yang dikenal sejak sejarah awal . 

Bagaimanapun, bukanlah sampai abad ke-19 bahwa tindakan dan 

hubungan seperti itu dilihat sebagai orientasi seksual yang bersifat relatif 

stabil. Penggunaan pertama kata homoseksual yang tercatat dalam 

sejarah adalah pada tahun 1869 oleh Karl-Maria Kertbeny, dan 

kemudian dipopulerkan penggunaannya oleh Richard Freiherr von 

Krafft-Ebing pada bukunya Psychopathia Sexualis. 

Di tahun-tahun sejak Krafft-Ebing, homoseksualitas telah menjadi 

suatu pokok kajian dan debat. Mula-mula dipandang sebagai penyakit 

untuk diobati, sekarang lebih sering diselidiki sebagai bagian dari suatu 

proyek yang lebih besar untuk memahami Ilmu Hayat, ilmu jiwa, politik, 

genetika, sejarah dan variasi budaya dari identitas dan praktek seksual. 

status legal dan sosial dari orang yang melaksanakan tindakan homoseks 

atau mengidentifikasi diri mereka gay atau homoseks wanita beragam di 

seluruh dunia.  

f. Oral Seks 

adalah suatu variasi seks dengan memberikan stimulasi melalui 

mulut dan lidah pada organ seks / kelamin pasangannya. Cunnilingus 

yaitu seks oral yg dilakukan seorang pria pada vagina dengan mulut 

ataupun lidah. Fellatio adalah seks oral yang dilakukan wanita kepada 

alat kelamin pria, penis dan testis. 

g. Masturbasi 

Masturbasi adalah menyentuh, menggosok dan meraba bagian 

tubuh sendiri yang peka sehingga menimbulkan rasa menyenangkan 

untuk mendapat kepuasan seksual (orgasme) baik tanpa menggunakan 

alat maupun menggunakan alat. Biasanya masturbasi dilakukan pada 



bagian tubuh yang sensitive, namun tidak sama pada masing-masing 

orang, misalnya: puting payudara, paha bagian dalam, alat kelamin (bagi 

wanita terletak pada klitoris dan sekitar vagina; sedangkan bagi laki-laki 

terletak pada sekitar kepala dan leher penis). Misalnya laki-laki 

melakukan masturbasi dengan meraba penisnya, remaja perempuan 

menyentuh klitorisnya hingga dapat menimbulkan perasaan yang sangat 

menyenangkan atau bisa timbul ejakulasi pada remaja laki-laki 

(BKKBN, 2006). 

Secara medis masturbasi tidak akan mengganggu kesehatan. 

Orang yang melakukannya tidak akan mengalami kerusakan pada otak 

atau bagian tubuh lainnya. Masturbasi juga tidak menimbulkan risiko 

fisik seperti mandul, impotensi, dan cacat asal dilakukan secara aman, 

steril, tidak menimbulkan luka dan infeksi. Risiko fisik biasanya berupa 

kelelahan. Pengaruh masturbasi biasanya bersifat psikologis seperti rasa 

bersalah, berdosa, dan rendah diri karena melakukan hal-hal yang tidak 

disetujui oleh agama dan nilai-nilai budaya sehingga jika sering 

dilakukan akan menyebabkan terganggunya konsentrasi pada remaja 

tertentu (BKKBN, 2006).  

h. Berciuman (Kissing) 

Berciuman adalah sebuah proses cumbuan pada pasangan 

seksual dengan menggunakan bibir. Berciuman yang bersifat cumbuan 

biasanya dilakukan pada daerah sensitif, misalnya bibir atau leher. 

Ciuman yang dilakukan pada leher pasangan seks disebut dengan 

necking (Fatia, 2005) 

i. Onani 

Onani mempunyai arti sama dengan masturbasi. Namun ada 

yang berpendapat bahwa onani hanya diperuntukkan bagi laki-laki, 

sedangkan istilah masturbasi dapat berlaku pada perempuan maupun 

laki-laki. Istilah onani diambil dari seseorang bernama onan yang sejak 

kecil sering merasa kesepian. Untuk mengatasi rasa kesepiannya ia 

mencari hiburan dengan membayangkan hal-hal erotis sambil 

mengeksplorasi bagian-bagian tubuhnya yang sensitif sehingga 

mendatangkan suatu kenikmatan. Nama onan ini berkembang menjadi 

onani. Istilah onani lainnya yang dipakai dengan arti sama yaitu 

swalayan, ngocok, automanipulatif, dsb (BKKBN, 2006).  

j. Bercumbu berat (Petting) 

Bercumbu berat adalah melakukan hubungan seksual dengan 

atau tanpa pakaian tetapi tanpa melakukan penetrasi penis ke dalam 

vagina, jadi sebatas digesekkan saja ke alat kelamin perempuan. Ada 

pula yang mengatakan petting sebagai bercumbu berat. Biasanya 

dilakukan sebagai pemanasan sebelum melakukan hubungan seks. 

Walaupun tanpa melepaskan pakaian, bercumbu berat tetap dapat 

menimbulkan kehamilan tidak diinginkan karena sperma tetap bisa 

masuk ke dalam rahim, karena ketika terangsang perempuan akan 

mengeluarkan cairan yang mempermudah masuknya sperma ke dalam 

rahim, sedangkan sperma itu sendiri memiliki kekuatan untuk berenang 



masuk ke dalam rahim jika tertumpah pada celana dalam yang 

dikenakan perempuan, apalagi jika langsung mengenai bibir kemaluan 

(BKKBN, 2006).  

k. Hubungan seksual 

Hubungan seksual yaitu masuknya penis ke dalam vagina. Bila 

terjadi ejakulasi (pengeluaran cairan mani yang di dalamnya terdapat 

jutaan sperma) dengan posisi alat kelamin laki-laki berada dalam vagina 

memudahkan pertemuan sperma dan sel telur yang menyebabkan 

terjadinya pembuahan dan kehamilan (BKKBN, 2006). 

 


