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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan setiap individu masa remaja adalah suatu tahap 

penting yang akan dialami setiap orang. Hurlock (1980) mengatakan 

bahwa masa remaja sebagai masa transisi yang membawa individu dari 

masa anak-anak ke masa dewasa. Masa remaja juga merupakan masa 

dimana terjadi perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang kemudian 

juga mempengaruhi adanya perubahan sikap dan perilaku. Masa remaja 

dibagi menjadi dua bagian yaitu masa awal remaja dan masa akhir 

remaja. Masa awal remaja berada pada usia 12/13 tahun sampai dengan 

17/18 tahun, sedangkan masa akhir remaja berada pada usia 17/18 tahun 

sampai dengan 21/22 tahun. 

Mahasiswa yang sudah menginjak umur 18 tahun sudah dikatakan 

mencapai tahap remaja akhir karena mahasiswa sudah melewati tahap 

perubahan yang terjadi pada masa remaja awal yang meliputi perubahan 

fisik, sosial, perilaku, sikap, moral, minat, dan perubahan kepribadian. 

Mahasiswa juga dianggap sudah melewati serta menyelesaikan seluruh 

tugas di masa kanak-kanak nya yang kemudian akan memiliki tugas-

tugas baru yang harus terpenuhi untuk menyelesaikan tugas 

perkembangan pada masa remaja. Pada tahap ini individu memiliki tugas 

untuk mengembangkan hubungan yang intim dengan orang lain (Ursila, 

2012). Perkembangan pada tahap ini dapat dikatakan berhasil apabila 

individu tersebut memiliki kemampuan dalam memasuki dan menjalani 
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hubungan yang intim. Dikatakan pula oleh Simon dan Barret (dalam 

Ursila, 2012) bahwa pada masa ini individu cenderung mencari 

companionship (persahabatan/kerekanan), emotional security 

(keamanan emosional), cinta, dan kedekatan fisik dari pasangan, 

sehingga membentuk suatu tujuan dalam diri individu untuk menentukan 

pasangan hidupnya. Menurut Havighurst (dalam Hurlock, 1980) terdapat 

beberapa tugas yang harus dipenuhi pada masa remaja yaitu mencapai 

hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria atau 

wanita, mencapai peran sosialnya, menerima keadaan fisik dan 

menggunakan tubuhnya secara efektif, mencapai perilaku sosial yang 

bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, mempersiapkan 

karir ekonomi, mempersiapkan perkawinan dan keluarga, dan 

memperoleh perangkat nilai serta sistem etis.  

Dalam mempersiapkan perkawinan, seseorang akan melakukan 

pendekatan yang ditandai dengan pengenalan pribadi antar individu 

berlawan jenis mengenai kelebihan dan kekurangan yang kemudian 

berkembang menjadi sebuah hubungan romantis atau pacaran. Bila 

berlanjut, masa pacaran dianggap sebagai masa persiapan individu untuk 

dapat memasuki masa yang lebih lanjut yaitu masa pertunangan dan atau 

masa pernikahan (Dariyo, 2004). Dewasa ini pacaran bukanlah hal yang 

tabu bagi setiap lapisan masyarakat. Kegiatan berpacaran pun sudah 

menjadi gaya hidup bagi kebanyakan orang. Pacaran biasanya dilakukan 

oleh kalangan remaja  sampai orang dewasa, termasuk mahasiswa. Pada 

mahasiswa mencari dan menemukan suatu hubungan personal dengan 

lawan jenis dan membentuk suatu tahap yang disebut pacaran adalah hal 
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yang dianggap penting. Bird dan Melville (dalam Ursila, 2012) 

mengatakan bahwa keterlibatan seseorang dalam sebuah hubungan 

romantis dianggap penting karena seseorang yang sama sekali tidak 

terlibat dalam sebuah hubungan romantis dapat menimbulkan depresi, 

stres, kecemasan, dan simtom disfungsi psikologis lainnya. 

Menurut KBBI pacar merupakan kekasih atau teman dengan 

lawan jenis berbeda yang tetap dan memiliki hubungan yang berdasar 

cinta kasih. Berpacaran merupakan bercintaan (dengan pacar), memacari 

merupakan mengencani, dan kencan merupakan kegiatan saling berjanji 

untuk bertemu di suatu tempat dengan jam yang telah disepakati 

bersama. Menurut Reksoprojo (dalam Setiawan & Nurhidayah, 2008) 

berpacaran adalah suatu hubungan yang melibatkan dua individu 

berlawan jenis yang menuju kedewasaan, selain itu pacaran adalah masa-

masa mencari pasangan dan juga pemahaman akan sifat-sifat berbeda 

yang dimiliki antara pria dan wanita. Pada hubungan berpacaran 

biasanya seseorang memiliki tujuan dan harapan yang ingin dicapai, 

sehingga individu tersebut bisa merasa puas akan hubungan yang dijalani 

ketika tujuan dan harapan yang diinginkan telah tercapai. Apabila 

kepuasan dalam hubungan berpacaran dapat tercapai maka akan 

menimbulkan kualitas hubungan yang baik dan memiliki efek jangka 

panjang terhadap seseorang. Barber dan Eccles (dalam Ursila, 2012) 

menambahkan bahwa semakin baik kualitas hubungan maka self esteem, 

kualitas personal, kemampuan mempertahankan hubungan intim, dan 

kualitas seksual seseorang akan meningkat pula. 
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Menurut KBBI kepuasan adalah sesuatu yang membuat puas, juga 

menimbulkan rasa senang, perasaan melegakan yang dikejar oleh 

seseorang meskipun dengan pengorbanan yang harus dilakukan. Dalam 

usaha seseorang memenuhi kebutuhan pasangannya, akan berpengaruh 

pada kepuasan akan terpenuhinya kebutuhan pasangan. Harapan-harapan 

seseorang mengenai hubungan yang dijalaninya juga menjadi hal yang 

penting dalam memunculkan perasaan puas tanpa adanya keseimbangan 

antara harapan dan pencapaian seseorang akan merasa tidak puas dan 

diasosiasikan dengan perasaan tidak bahagia (Hurlock, 1980).  

Kepuasan dalam hubungan berpacaran adalah suatu evaluasi 

seseorang mengenai kualitas hubungan berpacaran yang sedang dijalani, 

dengan merasakan apa yang diharapkan dari hubungannya terpenuhi 

dengan baik (Ursila, 2012). Pasangan yang merasa puas akan 

kebutuhannya, akan berdampak pada meningkatnya kualitas hubungan 

pacaran hingga naik ke tahap selanjutnya (Pristantyo, 2015). Selain itu 

kepuasan hubungan juga didefinisikan sebagai penyesuaian, fungsi dan 

kesejahteraan yang mengacu pada penilaian akan kesan positif atau 

negatif yang dipengaruhi oleh sejauh mana pasangan dapat memenuhi 

kebutuhan individu tersebut sehingga ketika suatu hubungan yang dirasa 

memuaskan akan menghasilkan kesejahteraan (Walter, 2012). Kepuasan 

dapat terjadi ketika keuntungan yang didapat seimbang dengan 

kontribusi yang diberikan, juga sebaliknya ketika terjadi ketidakpuasan 

dalam suatu hubungan biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan 

keuntungan dan kontribusi tiap pasangan, adanya perbedaan sudut 

pandang dan pola pikir yang menyebabkan konflik, kurang puas dengan 
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sifat atau penampilan pasangan, kecemburuan pada prestasi pasangan, 

dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam suatu hubungan (Regan dalam 

Ursila 2012). 

Pentingnya kepuasan dalam hubungan berpacaran juga menjadi 

tolok ukur sebuah hubungan apakah hubungan berjalan dengan baik atau 

tidak. Lydon, Pierce, dan O’Regan (dalam Aldila, 2013) menyatakan 

bahwa kepuasan hubungan yang rendah dapat mengganggu stabilitas 

hubungan dan dapat menyebabkan suatu hubungan berakhir. Hal senada 

juga dikatakan oleh Pristantyo (2015) apabila kepuasan dalam suatu 

hubungan tidak tercapai maka akan menyebabkan konflik yang 

kemudian dapat menyebabkan berakhirnya sebuah hubungan.  Selain itu 

pentingnya kepuasan hubungan berpacaran juga dibuktikan dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bloom dan Campbell (dalam Simpson, 

1987) yang menghasilkan bahwa hubungan yang intim dan memuaskan 

bisa membuat seseorang memiliki kondisi fisik dan psikologis yang baik. 

Hal ini juga dinyatakan oleh Randal dan Bodenmann (dalam Aldilla, 

2013) bahwa seseorang dapat mengalami stres apabila individu tersebut 

memiliki kepuasan hubungan yang rendah. Menurut Spanier dan 

Filsinger (dalam Warner, 2004) kepuasan hubungan berpacaran dapat 

diukur melalui aspek-aspek kepuasan yang ada  yaitu, komunikasi, 

kepercayaan, keintiman, komitmen dan kelekatan, sedangkan menurut 

Hendrick (dalam Ursila, 2012) kepuasan hubungan berpacaran dapat 

diukur melalui tiga aspek yaitu cinta, masalah-masalah, dan harapan. 

Berkaitan dengan aspek cinta dalam mengukur suatu kepuasan hubungan 

berpacaran, dikatakan oleh Sternberg (dalam Merabessy, 2008) untuk 
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mencapai kepuasan hubungan perlu adanya cinta yang mana didalamnya 

terdapat komponen intimacy, passion, dan commitment, namun apabila 

ketiga komponen tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka akan terjadi 

ketidakpuasan yang dialami seseorang. 

Perasaan tidak puas juga dapat dialami oleh mahasiswa laki-laki. 

Marabessy (2008) mengatakan bahwa permasalahan yang paling banyak 

ditemui ada di dalam komponen intimacy dan passion. Hal ini 

dikarenakan ketertarikan antar remaja yang berpacaran dipengaruhi oleh 

dua aspek, yakni intimasi dan passion (Dariyo, 2004). Intimasi ialah 

hubungan yang akrab, intim, menyatu, saling percaya, dan saling 

menerima antara individu satu dengan yang individu lainnya. Lain 

halnya dengan aspek passion yaitu  adalah terjadinya hubungan antar 

individu tersebut, lebih dikarenakan oleh unsur-unsur biologis, 

ketertarikan fisik, atau dorongan seksual (Dariyo, 2004). 

Berkaitan dengan aspek cinta dalam menciptakan kepuasan 

hubungan berpacaran menurut Sternberg (dalam Marabessy, 2008) yang 

didalamnya terdapat tiga komponen yang dapat mengukur kepuasan 

hubungan berpacaran yaitu komponen intimacy, passion, dan komitmen, 

pada tanggal 2 Agustus 2017 dan 10 Agustus 2017 peneliti melakukan 

wawancara mengenai aspek cinta yang didalamnya terdapat ketiga 

komponen  tersebut dengan lima subjek  berjenis kelamin laki-laki yang 

berstatus sebagai mahasiswa dan berdomisili di Kota Semarang. Data 

yang didapatkan dari hasil wawancara dilapangan ditemukan bahwa dua 

dari lima subjek merasa kurang puas dalam hubungannya dikarenakan 

masalah dalam komponen keintiman. Masalah yang terjadi adalah 

komunikasi yang kurang lancar dikarenakan terdapat satu nerasumber 

yang sedang berada dalam hubungan berpacaran jarak jauh sehingga 
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membuat narasumber dan pasangannya merasa tidak memiliki kedekatan 

layaknya seseorang yang sedang manjalin hubungan, sedangkan 

narasumber lain memiiki masalah dalam saling menghargai pasangan. 

Padahal dari penelitian yang dilakukan oleh Sternberg dan Grajeg (dalam 

Marabessy 2008) komunikasi yang akrab dan sikap saling menghargai 

orang yang dicintai merupakan elemen penting dalam menciptakan 

keintiman dalam sebuah hubungan. 

Berkaitan dengan komponen passion empat subyek mengatakan 

apabila perasaan rindunya tidak tersampaikan dengan saling bertemu dan 

juga saling memeluk, mereka akan merasa kecewa dengan pasangannya 

dan akan memiliki perasaan curiga ketika pasangannya tidak ingin 

bertemu dan mengekspresikan kerinduan seperti halnya berpelukan. Lain 

halnya dengan komitmen, keempat subjek menganggap jika komitmen 

diciptakan dalam sebuah hubungan maka hubungan akan lebih jelas dan 

bisa berlanjut hingga ke jenjang selanjutnya yaitu menikah, sedangkan 

salah satu subjek mengatakan bahwa hubungan yang mereka jalani 

belum pasti dan mereka tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi 

kedepannya sehingga mereka memilih untuk menjalani hubungan 

berpacaran dengan apa adanya.  

Dari hasil wawancara tersebut ditemui berbagai masalah yang ada 

pada hubungan berpacaran sehingga menyebabkan hubungan terasa 

tidak puas dari segi komponen yang telah dijelaskan di atas. Hal ini 

sejalan dengan apa yang dikatakan Marabessy (2008) dalam hubungan 

berpacaran masalah yang kerap terjadi ialah terdapat pada komponen 

intimasi dan passion. Masalah pada komponen intimasi adalah 

kurangnya rasa saling menghargai dan komunikasi yang buruk dengan 
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pasangan menyebabkan perasaan tidak puas terhadap hubungan yang 

dijalani.  

Permasalahan yang ada pada komponen passion yaitu pada semua 

subjek memiliki keinginan yang sama dalam mengekspresikan perasaan 

rindunya, jadi ketika subjek memiliki perasaan rindu terhadap 

pasangannya mereka memiliki keinginan untuk bertemu secara langsung 

dan melakukan aktivitas seksual seperti berpegangan tangan, keinginan 

untuk memeluk pasangannya, berciuman hingga melakukan hubungan 

seksual, ketika hal-hal ini tidak terpenuhi maka subjek akan menaruh 

perasaan curiga pada pasangannya. Masalah yang ada pada komponen 

passion ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Marabessy (2008) 

yang menyatakan bahwa pria lebih mendominasi suatu hubungan dengan 

komponen passion yaitu dengan mengekspresikan makna cinta 

menggunakan tingkah laku seksual seperti berpegangan tangan, 

berciuman, bahkan sampai dengan melakukan hubungan intim, selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh Fadilah, Kuniasari, dan Quraisyin (2011) 

menyatakan bahwa laki-laki memiliki sifat yang lebih berani dalam 

mengungkapkan perasaannya daripada perempuan yang memiliki sifat 

pemalu dan takut dalam mengungkapkan perasaannya, kemudian dalam 

penelitian yang sama ditemukan pula bahwa laki-laki lebih banyak 

melakukan sentuhan pada pasangannya, sentuhan yang dilakukan rata-

rata adalah aktifitas berciuman dengan pasangannya. 

Selain dari hasil wawancara, menurut survey data kepuasan 

pasangan yang dilakukan oleh Manampiring (2014), data yang 

didapatkan dari 874 responden ditemukan bahwa berkaitan dengan 
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kepuasan hubungan pada pasangan yang berpacaran dari skala 1-5 yaitu 

sangat tidak puas (0,7%), tidak puas (6,2%), sedang (30,3%), puas 

(47,9%), dan sangat puas (14,9%). Dari hasil data ditemukan bahwa 

sebanyak 62,8% responden menjawab puas akan hubungan yang 

dijalaninya dan sebanyak 37,2% responden merasa tidak puas dalam 

hubungannya dikarenakan kurangnya ekspresi kasih sayang dari 

pasangannya. Hasil survey yang dilakukan Manampiring (2014) 

mengenai kepuasan hubungan dalam berpacaran sejalan dengan apa 

yang dinyatakan oleh Marabessy (2008) bahwa masalah yang kerap kali 

timbul sehingga menyebabkan ketidakpuasan pada suatu hubungan yaitu 

dikarenakan keintiman yang tidak terjalin dengan baik antar pasangan. 

Sementara itu didalam komponen passion yang berkaitan dengan 

dorongan seksual, dari survey yang dilakukan hanya terdapat 14,8% 

penyebab dari ketidakpuasan suatu hubungan yang dikarenakan oleh hal 

yang berkaitan dengan seks dimana pasangan dirasa kurang memuaskan 

dalam memberikan stimulasi seksual.  

Meski dari hasil survey ditemukan bahwa seks bukanlah 

penyebab utama dari ketidakpuasan suatu hubungan dalam berpacaran 

akan tetapi hubungan heteroseksual pada masa remaja masih selalu 

dikontekskan dengan aktivitas seksual (Newman & Newman dalam eL- 

Hakim, 2014). Adanya pola heteroseksualitas yang baru mendorong 

remaja untuk bersikap lebih lunak terhadap suatu hal yang berkaitan 

dengan seks. Pada umumnya remaja masa kini masih mengikuti pola 

berkencan seperti generasi sebelumnya, namun tahap-tahap yang yang 

terjadi dalam berperilaku berlangsung lebih cepat ketimbang dari 
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generasi sebelumnya. Contohnya adalah berciuman pada kencan pertama 

sekarang sudah menjadi umum sedangkan di masa lalu berciuman pada 

kencan pertama malah dapat merusak hubungan yang ada (Hurlock, 

1980). 

Pola heteroseksualitas yang baru ini membuat remaja melakukan 

perilaku seksual yang kemudian tidak terkontrol yang berakibat pada 

kehamilan yang tidak diinginkan dan timbulnya penyakit seks menular 

dikalangan remaja (Dariyo, 2004). Tak jarang juga remaja melakukan 

kegiatan berpacaran demi mendapatkan kepuasan yang bersifat seksual 

(eL-Hakim, 2014). Pada akhirnya remaja melibatkan perilaku seperti 

berpegangan tangan hingga melakukan hubungan seks layaknya suami 

istri atas dasar bentuk afeksi terhadap pasangannya. Hal ini berkaitan 

dengan hasil survey yang dilakukan oleh Santrock (dalam Sarwono, 

2013) bahwa alasan remaja melakukan hubungan seks adalah 

dikarenakan rasa cinta. Hurlock (1980) juga mengatakan bahwa masa 

pacaran memiliki banyak tujuan yang salah satunya adalah untuk 

menikah sehingga remaja menganggap terlibat dalam sebuah hubungan 

romantis adalah sebagai kesempatan untuk mencoba beberapa pasangan 

yang kiranya paling cocok dengan sifat-sifat yang diinginkan yang 

ditekankan pada persesuaian minat, temperamen, dan cara-cara 

mengungkapkan kasih sayang, dengan adanya sifat yang sesuai membuat 

remaja melakukan perilaku seksual. 

Perilaku seksual adalah perilaku yang merangsang reseptor-

reseptor yang berada pada organ reproduksi dan daerah-daerah erogen 

(Setiawan & Nurhidayah, 2008). Pada hubungan berpacaran kontak 
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seksual terjadi secara bertahap yaitu berpegangan tangan, berciuman, 

mencium daerah leher sampai dada, light petting, heavy petting, dan 

bersenggama. Adanya pergeseran pada pola perilaku berpacaran yang 

semakin bebas ini, juga dibuktikan dari SKRRI (Survei Kesehatan 

Reproduksi Remaja Indonesia) tahun 2012 ditemukan bahwa sebanyak 

29,5% remaja pria dan 6,2% remaja wanita pernah meraba atau 

merangsang pasangannya. Sebanyak 48,1%remaja laki-laki dan 29,3% 

remaja wanita pernah berciuman bibir. Sebanyak 79,6% remaja pria dan 

71,6% remaja wanita pernah berpegangan tangan dengan pasangannya 

(Pkscibitung, 2013). Keterkaitan pacaran dengan seks mendorong remaja 

untuk merasakan perasaan aman dan nyaman adalah dengan adanya 

kedekatan atau keintiman fisik. Selain itu, Hurlock (1980) menambahkan 

bahwa remaja dapat memiliki perasaan aman apabila memiliki pasangan 

tetap. Larson, dkk (dalam Hurlock, 1980) yang mempelajari remaja laki-

laki dan perempuan di sebuah SMA menyimpulkan bahwa remaja yang 

tidak memiliki pasangan tetap di usianya cenderung memiliki perasaan 

tidak aman dan memiliki cita-cita pendidikan-pekerjaan yang lebih 

rendah dibandingkan dengan remaja yang memiliki pasangan tetap 

sehingga remaja yang berada pada posisi tidak aman cenderung akan 

mengalami ketidak bahagiaan di usia remajanya.  

Remaja memiliki kedekatan dengan adanya kontak seksual atau 

non seksual adalah untuk mengungkapkan kasih sayang, akan tetapi 

kemudian remaja akan sulit dalam membedakan rasa sayang dan nafsu. 

Akibatnya perilaku seksual yang terjadi bisa saja menjadi tidak 

terkontrol dan menjerumuskan seseorang dalam hubungan yang dijalani. 
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(Arifin dalam eL-Hakim, 2014). Hal senada juga diungkapkan oleh 

Hurlock (1980) bahwa remaja masa kini menganggap ungkapan cinta 

dalam suatu hubungan berpacaran apapun bentuknya adalah benar 

selama kedua pasangan remaja saling tertarik satu sama lain dalam hal 

ini pengungkapan perasaan sayang terhadap lawan jenis dengan 

melibatkan kontak fisik pun dianggap benar apabila keduanya saling 

menyukai. Adanya anggapan tersebut membuat remaja berpikir bahwa 

bentuk cinta dan kebutuhan afeksi yang disampaikan dalam memenuhi 

kebutuhan demi tercapainya perasaan puas adalah dengan adanya 

perilaku seksual yang kemudian mendorong mahasiswa untuk 

melakukan kontak seksual (eL-Hakim, 2014). Hal  tersebut juga 

ditemukan dari data di lapangan yang didapatkan oleh peneliti pada 

kelima subjek laki-laki yang sedang dalam hubungan berpacaran 

memiliki anggapan bahwa keterlibatan kontak fisik adalah suatu hal yang 

penting demi mempererat suatu hubungan yang dijalani sehingga dapat 

memberikan perasaan puas dan senang karena perilaku seksual tersebut 

dianggap sebagai bentuk rasa sayang terhadap pasangan. Berkaitan 

dengan jenis kelamin laki-laki sebagai subjek, Marabessy (2008) 

mengatakan bahwa laki-laki lebih mendominasi sebuah hubungan 

dengan komponen passion, hal ini jelas berbeda dari anggapan 

perempuan yang lebih mendominasi sebuah hubungan dengan 

komponen intimasi. Dikatakan pula oleh Sarwono (2013) bahwa laki-

laki cenderung lebih permisif akan suatu hal yang berkaitan dengan seks. 

Padahal Ulum (2012) dalam artikelnya mengatakan bahwa menurut 
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penelitian yang dilakukan Brigham Young University bahwa pasangan 

yang terlalu cepat melakukan kontak seksual tak akan bertahan lama. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas terjadi suatu 

anggapan bahwa dalam mengekspresikan perasaan cinta untuk 

memenuhi kebutuhan individu demi tercapainya perasaan puas dalam 

suatu hubungan berpacaran adalah dengan melibatkan perilaku seksual. 

Remaja laki-laki lebih mendominasi sebuah hubungan dengan 

komponen passion yang mana lebih dikaitkan dengan dorongan seksual 

dan cenderung lebih terbuka dengan hal yang berkaitan dengan seks, 

maka dari itu, peneliti berfokus pada remaja laki-laki yang berstatus 

sebagai mahasiswa sebagai subjek dalam wawancara yang telah 

dilakukan dan juga dalam penelitian ini. Dari potret fakta dan fenomena 

yang banyak terjadi pada dewasa ini, maka timbul pertanyaan oleh 

peneliti apakah ada hubungan antara perilaku seksual dengan kepuasan 

hubungan berpacaran pada mahasiswa? 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara perilaku seksual dengan kepuasan hubungan bepacaran 

pada mahasiswa. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi kajian ilmu psikologi pada umumnya, khususnya 
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psikologi perkembangan dan seksualitas remaja yang berkaitan dengan 

perilaku seksual dan kepuasan hubungan berpacaran pada mahasiswa. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam 

meningkatkan kepuasan hubungan berpacaran yang berkaitan dengan  

perilaku seksual pada remaja. 




