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Hubungan Seksual dalam Perkawinan
• Membicarakan mengenai perkawinan tidak dapat dilepaskan

dari pembicaraan mengenai hubungan seksual (sexual
intercourse) antara suami-istri.

• Walau dalam perkawinan tidak hanya hal-hal yang berkenaan
dengan hubungan seksual, masalah tersebut tidak dapat
ditinggalkan karena hal itu dapat menjadi masalah dalam
perkawinan.



Dorongan Seksual
• Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan. Salah satu

kebutuhan yang bersifat fisiologis, di antaranya adalah
kebutuhan seksual.

• Semua kebutuhan itu pada hakikatnya menghendaki
pemenuhan, termasuk kebutuhan seksual. Oleh karenanya,
dalam diri individu, ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut walaupun besar kecilnya atau tinggi rendahnya
tidaklah sama dengan yang lain.



Timbulnya Minat Mengadakan Hubungan
Seksual
• Untuk mengadakan koitus, diperlukan adanya minat atau gairah

untuk mengadakan hubungan seksual.
• Bagi pria (suami), dituntut syarat “khusus” agar dapat

melangsungkan koitus yaitu alat genitalnya (penis) harus dalam
keadaan ereksi agar dapat mengadakan penetrasi ke dalam
vagina.

• Oleh sebab itu, dalam hubungan seksual, sebagai fase
pendahuluan dibutuhkan minat atau gairah untuk mengadakan
koitus terutama pada pihak laki-laki.



Untuk menimbulkan minat atau gairah seksual,
dapat ditempuh dengan cara:
a. Bau-bauan yang merangsang
b. Persentuhan langsung antara anggota badan

suami-istri
c. Melihat secara langsung
d. Pikiran atau fantasi yang tertuju kepada

masalah koitus



Fase-fase Koitus
• Fase persiapan koitus
• Fase koitus sebenarnya
• Fase follow up atau fase setelah koitus



Ejakulasi Prematur

Pengertian
Ejakulasi prematur adalah keadaan seorang suami
(pria) telah mencapai puncak dalam hubungan
seksual, yaitu keluarnya air mani/semen sebelum
dikehendaki oleh yang bersangkutan.



Sebab-sebab terjadinya Ejakulasi
Prematur
• Kebiasaan mengadakan hubungan seksual sebelum

perkawinan (pre marital coitus) yang biasanya dilakukan
dengan tergesa-gesa karena takut ketahuan

• Adanya rasa cemas, merasa tidak dapat memuaskan istri pada
saat melakukan hubungan seksual

• Adanya perasaan bersalah, takut menularkan penyakit kepada
pasangannya (istri) karena telah berhubungan dengan wanita
lain

• Pendidikan masa kecil yang tidak tepat, adanya pandangan
yang salah terhadap kehidupan seksual.



Proses Ejakulasi Prematur
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CARA MENGATASI
• Mengurangi masuknya stimulus seksual yang

memacu ke arah hubungan seksual itu, misalnya
dengan mengarahkan perhatian ke bidang lain.

• Dengan mengurangi gesekan langsung antara penis
dengan vagina

• Penggunaan kondom
• Foreplay yang tidak terlalu lama sehingga dengan

demikan akan menggeser terjadinya ejakulasi




