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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata latin (adolescere) yang 

berarti “tumbuh atau “tumbuh menjadi dewasa”. Masa puber dan masa remaja 

tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan, anak 

dianggap dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Istilah 

adolescence seperti yang digunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas, 

mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Garis pemisah 

antara awal remaja dan akhir remaja terletak kira-kira pada usia 17 tahun, 

dimana usia tersebut remaja duduk di kelas terakhir dan hampir memasuki 

sekolah menengah tingkat atas. Ketika anak sudah memasuki sekolah 

menengah tingkat atas orangtua sering menganggap bahwa anak sudah mulai 

dewasa, status di sekolah juga membuat anak menjadi sadar akan 

tanggungjawab yang sebelumnya belum terpikirkan. Kesadaran akan status 

formal yang baru, baik di rumah maupun di sekolah mendorong sebagian besar 

remaja untuk berperilaku lebih matang (Hurlock, 1992, h.26). 

Masa remaja juga merupakan ambang masa dewasa. Dengan semakin 

mendekatnya usia kematangannya remaja akan menjadi gelisah untuk 
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meninggalkan sisi kekanak-kanakan mereka dan mereka akan berusaha 

menunjukan bahwa mereka hampir dewasa, oleh sebab itu remaja mulai 
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melakukan perbuatan yang bisa dianggap bahwa dirinya sudah memasuki usia 

dewasa yaitu merokok, minum-minuman keras,menggunakan obat terlarang 

dan melakukan seks bebas (Mbua & Adigeb, 2015). Remaja akan memiliki 

minat dan perilaku seksual maka dari itu remaja akan berusaha mencari lebih 

banyak informasi tentang seks. Minat pada lawan jenis juga sangat dipengaruhi 

oleh pola minat diantara teman- teman remaja. 

Perilaku seksual timbul karena adanya beberapa faktor, menurut 

Sarwono (2013, h. 85) ialah meningkatnya hasrat seksual atau libido seksual, 

penundaan usia perkawinan, norma agama yang berlaku seperti tidak boleh 

berhubungan sebelum menikah, penyebaran informasi dan rangsangan seksual 

melalui teknologi, orang tua yang masih mentabukan pembicaraan tentang seks 

kepada anaknya dan pergaulan yang bebas antara pria dan wanita (Ariyanto, 

2008, h.29). 

Masalah seksual yang umum terjadi pada remaja ialah dorongan seksual 

yang meningkat padahal mereka belum menikah, usia kematangan seksual 

(biologis) pada remaja ternyata belum diimbangi oleh kematangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

psikososialnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Youth Center PILAR 

(Pusat Informasi & Layanan Remaja) PKBI (Perkumpulan Keluarga 

Berencana Indonesia) Jawa Tengah sejak tahun 2010-2014, setiap tahun Youth 

Center PILAR-PKBI Jawa Tengah mencatat antara 65-85 kasus yang 

berkonsultasi dengan keluhan kehamilan tidak diinginkan atau di luar nikah. 

Sebagian besar kasus yang datang adalah siswa SLTA dengan usia antara 15-

18 tahun. Kasus kehamilan pranikah ini menjadi bayang-bayang bagaimana 
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perilaku seksualitas remaja pada masa sekarang, dan kondisi ini masih selalu 

memprihatinkan.   

Fenomena tersebut terbukti dari hasil penelitian PILAR-PKBI pada 

tahun 2015 kepada 2.845 responden siswa SMA di Kota dan Kabupaten 

Semarang dari hasil penelitian tersebut 40 persen atau 1.125 remaja mengaku 

sudah pernah berpacaran dan 73,3 persen di antaranya mulai berpacaran dari 

umur 10 sampai 15 tahun di antara remaja yang pernah berpacaran 11,2 persen 

atau 317 di antaranya, mengaku sudah pernah memegang organ reproduksi 

pasangannya. Dari 2.845 responden, 2,4 persen atau 71 remaja pernah 

melakukan petting dan 2,2 persen atau 62 remaja pernah melakukan 

intercourse. Hotline Samsara juga melaporkan, antara 2012-2014 terdapat 

1.829 klien yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan 33,1 

persen di antaranya remaja.Sementara hotline PILAR-PKBImendapati 80 

kasus KTD dan 50 persen di antaranya berumur remaja 13 tahun(Widhiana, 

2013) 

Pada tanggal 30 November 2016, penulis mewawancarai mahasiswi 

yang berinisial K (19 tahun) berjenis kelamin perempuan. Subjek mengatakan 

bahwa setiap pergi kencan, selalu di ajak ketempat  sepi dengan kekasihnya. 

Ditempat sepi subjek bebas melakukan hubungan seksual. Waktu demi waktu 

subjek merasa kecanduan dengan apa yang telah dilakukannya. Tanpa disadari 

subjek terlambat  menstruasi 2 bulan, lalu mencoba melakukan tes urin 

ternyata hasilnya positif. Di saat umur yang masih muda, subjek telah 

merasakan hamil dan akan menjadi seorang ibu. Lalu pacar yang telah 
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menghamilinya tidak mau bertanggungjawab, tetapi karena keluarganya terus 

mendesak, akhirnya mereka menikah, dan hingga saat ini subjek masih 

meneruskan kuliahnya. 

Wawancara kedua dilakukan pada 12 Januari 2017 pada subjek 

berinisial WR berusia 19 tahun seorang mahasiswi jurusan Ekonomi dan 

Bisnis. Bersama pacarnya yang satu kampus, subjek mengaku sering 

melakukan hubungan seksual. Subjek yang tinggal satu kos dengan pacarnya 

membuat subjek sering melakukan hal tersebut. Tetapi sampai saat ini subjek 

masih meneruskan kuliahnya. 

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

peneliti  pada tanggal 27 Oktober 2017 diketahui bahwa teman peneliti yaitu 

sesama mahasiswi yang kost di Karangrejo Semarang, mereka ketika 

berpacaran sering melakukan petting dan pacarnya sering menginap di kost 

nya. Teman mahasiswi lainnya yang juga kost di tempat yang sama, 

menceritakan bahwa ketika berpacaran mereka sering berciuman dan 

melakukan petting. Selain itu, peneliti juga melihat secara langsung ketika 

teman peneliti berpacaran, mereka sering berciuman. Mereka dalam 

berpacaran juga tidak menganggapnya tabu lagi melakukan hal tersebut dan ini 

menjadi masalah menarik untuk diteliti mengingat kita masih berada di budaya 

Timur dan bukan budaya Barat. 

Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Yuanita (2014, h.1), yang 

populasinya adalah mahasiswa Universitas Brawijaya Malang menyimpulkan 

bahwa ada hubungan positif antara pola asuh permisif orang tua dengan sikap 
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remaja terhadap perilaku seks pranikah di Kota Malang. Dimana orang tua 

mengutamakan pemberian respon namun mengabaikan tuntutan. Pola asuh 

permisif dapat diartikan sebagai pola perilaku orang tua dalam berinteraksi 

dengan anak, yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin 

dilakukan tanpa mempertanyakan. Pola asuh ini tidak menggunakan aturan-

aturan yang ketat bahkan bimbinganpun kurang diberikan, sehingga tidak ada 

pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. 

Penelitian yang dilakukan Mustofa dan Winarti (2010) yang 

populasinya adalah mahasiswi semester II s/d VI seluruh perguruan tinggi di 

Kota Pekalongan, baik swasta dan negeri, berjumlah 362 responden terdiri dari 

47,5% laki-laki dan 52,5% perempuan yang berada pada rentang usia 18-24 

tahun menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku 

seks pranikah berisiko pada mahasiswi yang ada di Kota Pekalongan sesuai 

dengan variabel penelitian adalah umur, religiusitas, sikap permisif terhadap 

seksualitas, efikasi diri, akses media pornografi dan kontrol orang tua. Mereka 

menerima pola asuh lebih permisif terhadap masalah seksualitas akan 

cenderung melakukan hubungan seksual pranikah, hal ini lebih bisa diproteksi 

dengan meningkatkan self efficacy sebagai wujud dari kemampuan untuk 

menentukan apakah perilaku seks pranikah berisiko tersebut tepat dan sesuai 

dengan yang diharapkan oleh seseorang.  

Menurut Sarwono (2013, h.41) berkembangnya penyakit menular 

seksual di kalangan remaja, dengan frekuensi penderita penyakit menular 

seksual (PMS) yang tertinggi antara usia 15-24 tahun. Infeksi penyakit menular 
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seksual dapat menyebabkan kemandulan dan rasa sakit kronis serta 

meningkatkan risiko terkena PMSdan HIV/AIDS).Orang tua adalah orang 

yang pertama mengajarkan anak bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya 

dan orang tualah yang mengarahkan kehidupan anak dengan kebiasaan yang 

dilakukan sehari– hari di rumah yang merupakan teladan bagi anak. Disadari 

ataupun tidak oleh orang tua, gerak-gerik dan tingkah laku mereka sehari – hari 

yang setiap waktu bahkan setiap saat dilihat, dirasakan dan di dengar oleh anak 

adalah proses belajar bagi mereka (Darmasih, 2009, h.82). 

Ada beberapa keluarga yang tidak memperhatikan pendidikan anak- 

anaknya sejak dini. Orang tua bersama anak-anaknya yang masih kecil maupun 

yang sudah remaja  sering duduk bersama menyaksikan film – film atau 

senetron yang mempertontonkan orang yang sedang berpacaran, bercinta.Ada 

beberapa orang tua juga yang tidak mengajarkan anak-anaknya yang sudah 

memasuki usia remaja tentang pelajaran seksual yang baik dan benar hal ini 

juga yang menyebabkan remaja mencari infomasi tersebut sendiri dan kadang 

mereka salah dalam menganggapi informasi yang mereka dapat (Sarwono, 

2013, h.42).Tontonan seperti ini akan merangsang anak- anak atau remaja dan 

menyebabkan penyimpangan pada mereka, serta menimbulkan perhatian yang 

lebih pada anak- anak atau remaja terhadap masalah seks.  

Pola asuh permisif adalah pola asuh orangtua yang memberikan 

kebebasan sepenuhnya dan anak diijinkan membuat keputusan sendiri tentang 

langkah apa yang akan dilakukan, orangtua tidak pernah memberikan 

pengarahan dan penjelasan kepada anak tentang apa yang sebaiknya dilakukan 
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anak, dalam pola asuh permisif hampir tidak ada komunikasi  (Darmasih, 

2009, h.83) antara anak dan orang tua tidak ada sikap  disiplin sama sekali. 

Anak tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak dikontrol oleh 

orang tua, dengan sikap seperti ini anak mendapatkan kebebasan sebanyak 

mungkin dari orang tua.  

Penelitian yang dilakukan Suparni (2015, h.52) menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh permisif dengan sikap 

terhadap perilaku seks bebas. Pola asuh permisif diri dapat dijadikan prediktor 

untuk mengukur sikap terhadap perilaku seks bebas. Artinya semakin tinggi 

pola asuh permisif maka semakin tinggi sikap terhadap perilaku seks bebas 

yang dilakukan. pola asuh orang tua merupakan faktor risiko berat terhadap 

perilaku seksual. Pengawasan dari orang tua atau pola asuh orang tua yang 

kurang akan mempengaruhi sika remaja dalam melakukan perilaku seks bebas 

atau perilaku seksual remaja. Remaja yang memiliki orang tua dengan pola 

asuh permisif, cenderung memiliki kerentanan yang tinggi terhadap perilaku 

seks bebas. Hal ini dikarenakan orang tua yang permisif tidak terlalu 

mengawasi anak-anaknya. Sehingga anak merasa bebas untuk melakukan 

perbuatan yang anak lakukan meskipun itu tidak baik untuk dirinyasendiri. 

Remaja yang memiliki orang tua yang pola asuhnya permisif , kebanyakan dari 

mereka mempunyai orang tua yang sibuk bekerja, sehingga perhatian orang 

tuakepada anak berkurang. Dengan perhatian yang kurang maka anak akan 

lebih leluasa melakukan hal-hal negatif. 
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Berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ada 

hubungan antara pola asuh permisif orang tua dengan perilaku seksual 

pranikah pada mahasiswi. 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

pola asuh permisif orang tua dengan perilaku seksual pranikah pada 

mahasiswi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana ilmiah 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bagi ilmu psikologi 

klinis atau perkembangan. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi dan pembelajaran pada masyarakat luas 

khususnya remaja dan para orangtua tentang masalah pola asuh 

permisif orangtua yang ditinjau dari perilaku seksual pranikah 

mahasiswi.


