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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hubungan antara sepasang remaja berlainan jenis kelamin yang 

didasarkan atas perasaan suka sama suka, saling menyayangi dan 

memiliki adalah hubungan yang indah. Mereka mengikat janji untuk 

menutup hatinya terhadap orang lain yang bukan pasangannya dalam 

menjalin suatu hubungan cinta dan kasih sayang. Hubungan dalam 

masa pacaran berbeda dengan hubungan yang diikarkan di dalam 

pernikahan. Banyak orang yang beranggapan bahwa masa pacaran 

adalah tahap ketika manusia mengalami apa yang disebut dengan 

perasaan cinta. Remaja yang merasakan bahwa pacaran itu merupakan 

tahap mencintai seseorang dan tetap menjaga perasaannya, tanpa 

pernah melakukan hal-hal yang bisa membuat hubungan tersebut tidak 

harmonis.  

Masa remaja merupakan masa saat transisi dari masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa, saat pada masa ini remaja ditandai oleh adanya 

perubahan fisik, psikis, dan psikososial. Pada masa ini remaja mulai 

beradaptasi dengan perubahan fisik, dan psikologis, pencarian identitas 

dan membentuk adanya hubungan baru termasuk mengekspresikan 

perasaan seksual (Santrock, 2003). Pada masa ini, remaja masuk dalam 

tahap pencarian identitas diri. menurut Erikson (dalam Santrock, 2003) 

menyatakan bahwa masa remaja memasuki masa perkembangan 

identitas versus kekacauan identitas (identity versus identity confusion). 

Pada masa ini, individu  akan mencari tahu siapa diri mereka, peran, 

dan tujuan hidupnya mereka. Dengan demikian remaja akan mencoba 
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berbagai pilihan alternatif untuk mengembangkan identitasnya agar 

mencapai kedewasaan.  

Pada masa ini terjadi banyak perubahan dari anak menjadi 

dewasa. Salah satu perubahan yang terjadi pada masa remaja, adanya 

ketertarikan dengan lawan jenis untuk menacari pasangan. Collins, 

Welsh, & Furman menjelaskan pada masa inilah remaja menghabiskan 

banyak waktu untuk berpacaran dan berpikir mengenai pacaran. 

Santrock (2012, h.449). Perubahan yang dapat dilihat dari masa remaja 

ini meliputi perubahan baik segi fisik maupun psikis. Perubahan pada 

segi fisik dapat dilihat mulai dari perubahan suara serta tumbuhnya 

rambut di sekitar kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. 

Perubahan psikis yang dialami oleh remaja dapat dicermati dari cara 

berinteraksi dengan orang lain. Remaja yang mulai tertarik dengan 

lawan jenis merasa nyaman ketika berada didekatnya. Seiring 

berjalannya waktu rasa suka itu kian dalam, sehingga mereka mencoba 

untuk berpacaran.  

Di era globalisasi saat ini, pacaran juga tidak lagi berdasarkan rasa 

cinta dan rasa sayang untuk menjaga pasangannya masing-masing. Saat 

ini sudah banyak sekali perilaku-perilaku yang dilakukan setiap 

individu dalam tahap pacaran. Adanya anggapan bahwa pacaran itu 

hanya sekedar status dan pelampiasan nafsu belaka untuk mencapai 

tujuan tertentu, adalah anggapan yang salah, karena masa pacaran 

adalah masa sepasang remaja untuk mengenal satu sama lain secara 

mendalam.  

Andisti dan Ritandiyono (2008, h. 172) menyatakan banyak 

diantara remaja yang mempunyai agama untuk tidak memandang 

hubungan selama mereka berpacaran, namun ada juga mereka yang 

berpacaran masih mempunyai batasan norma-norma atau nilai-nilai 

agama dan selama niat mereka untuk memilih pasangan hidup nantinya. 
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Identitas yang dialami seorang remaja membuat mereka 

melakukan hal – hal yang bersifat menarik perhatian. Mereka 

kehilangan jati diri mereka yang sesungguhnya, karena mereka 

berusaha untuk menjadi orang lain. Saat mereka gagal, mereka akan 

putus asa dan kehilangan identitas. Mereka menjadi takut untuk 

mengambil keputusan dan tidak berani dalam menentukan pilihan. 

Seharusnya, remaja memiliki kebebasan mutlak untuk mengenal lawan 

jenisnya. 

Remaja pada usia 15-18 tahun, pada umumnya memiliki pola 

pacaran yang tidak wajar. Mereka melakukan perbuatan yang tidak 

sepantasnya dilakukan, seperti: berciuman (kissing), meraba-raba atau 

menggesekkan alat kelamin (petting), hingga berhubungan seks (sexual 

intercourse). Berpegangan tangan, berpelukan, dan berciuman 

merupakan kegiatan yang berdampak buruk bagi kehidupan remaja. 

Tanpa adanya pengetahuan yang benar, mereka akan mengalami 

bahaya dari berpacaran yang dapat melampaui batas. Selain itu, 

pengaruh dari lingkungan maupun media sosial, menjadikan mereka 

semakin penasaran akan berbagai hal yang dianggap tabuh oleh 

masyarakat pada umumnya. 

Seringkali kita melihat pasangan remaja yang mempertontonkan 

hubungan mereka di depan umum tanpa merasa malu. Hal tersebut 

dipengaruhi karena adanya pergesaran budaya serta tingkah laku remaja 

yang sering melihat serta meniru perilaku tersebut. Mereka mencari 

tempat yang mereka anggap aman untuk berpacaran. Tidak hanya itu, 

terkadang mereka tidak segan – segan untuk berhubungan seksual.   

Di Indonesia hasil Survey Kesehatan Reproduksi Remaja 

Indonesia (SKKRI) 2012 mengungkapkan beberapa perilaku 

berpacaran remaja yang belum menikah, antara lain: remaja laki – laki 

(29,5%) dan remaja perempuan (6,2%) pernah meraba dan merangsang 
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pasangannya, remaja laki – laki (48,3%) dan remaja perempuan 

(29,3%) pernah berciuman bibir, serta remaja laki – laki (79,6%) dan 

remaja perempuan (71,6%) pernah berpegangan tangan dengan 

pasangannya. Selain itu umur berpacaran pertama kali paling banyak 

adalah 15 – 17 tahun, yakni remaja laki – laki (45,3%) dan remaja 

perempuan (47%). Dari seluruh remaja yang disurvei yakni usia 10 - 24 

tahun, remaja mengaku belum pernah pacaran sama sekali hanya 

14,8%.  (BKKBN, dalam Sari, Amelia, & Maputra, 2016). 

Remaja mengalami proses permasalahan yang dihadapi, sehingga 

seorang remaja yang mengalami berbagai proses masalah yang muncul 

dalam perilaku berpacaran dapat memberikan perilaku positif maupun 

negatif bagi remaja. Perilaku positif yang didapatkan oleh remaja yang 

berpacaran adalah ketika mereka dihadapkan oleh suatu konflik, maka 

alternatif untuk menyelesaikannya adalah dengan pengendalian diri. 

Sikap pengendalian diri tersebut antara lain, sabar dan berpikir positif. 

Sedangkan Perilaku negatif yang muncul akibat berpacaran seperti 

membolos sekolah, merangkul, berpelukan, ciuman, menjadi malas 

belajar, berani melawan orang tua, berhubungan seksual, necking, dan 

petting, dengan alasan yang dikemukakan oleh siswa remaja pada saat 

melakukan perilaku berpacaran adalah untuk rasa kesenangan bersama, 

sekedar pengen  nafsu, dipaksa, dan adanya rasa ingin tahu.  

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang telah peneliti 

lakukan terhadap enam siswa remaja yang sedang berpacaran. Tiga 

siswa remaja mengatakan bahwa aktivitas pacaran mereka sebatas 

melakukan kontak fisik seperti pegangan tangan, jalan-jalan, 

mengobrol, melirik pasangannya, nonton bioskop, pergi beribadah, 

mengerjakan tugas,  makan berdua dengan pacar, dan mengunjungi 

rumah pacar. Seorang remaja yang berpacaran tentunya mereka dengan 
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alasan berpendapat mengenai perilaku berpacaran tersebut adalah hal 

yang wajar dilakukan oleh seorang siswa remaja. 

Pacaran tidak lagi menjadi orientasi utama seorang remaja untuk 

mencari pendamping hidup yang tepat untuk kemudian menuju jenjang 

pernikahan, melainkan hanya untuk kesenangan semata. Mereka 

melakukan hal itu agar tidak ketinggalan zaman, bahkan eksploitasi 

seksual merupakan sebagian tujuan mereka. Menurut sebagian remaja, 

pacaran bahkan dimaknai sebagai ajang adu gengsi semata, demi 

menjauhkan diri dari status jomblo, yang memiliki arti negatif 

dikalangan remaja. Hal ini, tak ayal lagi mempengaruhi perilaku dalam 

berpacaran. Madjid (2000, h. 72-73) menegaskan adanya ketertarikan 

yang dialami oleh sepasang laki-laki dan perempuan karena mulai dari 

ketertarikan jasmani lalu menjadi ketertarikan hati yang disebut dengan 

“jatuh cinta”. Menurut Duriez & Soenens (2006, h. 120) tugas 

perkembangan yang utama selama masa remaja juga melibatkan 

pembentukan identitas yang stabil sehingga sebagai bagian dari suatu 

proses seorang remaja yang perlu membangun pribadi yang dapat 

menggabungkan sikap pada pemahaman yang termasuk dari peran 

agama dalam kehidupan mereka. 

Manfaat secara umum seseorang berpacaran adalah menikmati 

kebersamaan bersama orang lain (Santrock, 2003,h.243). Dengan 

berpacaran seorang remaja akan merasakan cinta, kasih sayang, 

penerimaan lawan jenis dan rasa aman dari sang pacar. Berpacaran juga 

dapat melatih keterbukaan, umpan balik dan menyelesaikan konflik.  

Fernandez (2009, h.7-8) menyatakan religiuisitas sangat penting 

untuk remaja karena religiusitas merupakan keyakinan atau iman yang 

dimiliki oleh remaja. Pada masa remaja, seseorang perlu memahami 

kembali relasinya baik terhadap lingkungannya maupun dengan orang 

lain, untuk mengambil pilihan-pilihan penting dan bertanggung jawab 
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terhadap kehidupannya. Hal ini merupakan suatu proses pengolahan 

diri, maka kebutuhan akan makna yang merupakan dimensi religiusitas 

dapat ditemukan dalam religi. Dalam konteks ini, iman atau keyakinan 

memainkan peranan untuk mempengaruhi individu dalam pengambilan 

keputusan tentang apa yang dilakukan dalam kesehari-hari, serta untuk 

dalam proses penyesuaian diri terhada lingkungan sosial.  

Inti dari sumber agama adalah religiositas, yaitu perasaan dan 

kesadaran akan adanya hubungan dan ikatan kembali manusia dengan 

Allah. Karena manusia telah mengenal, serta mengalami, dan percaya 

kepada-Nya. (Hardjana, 2005, h. 50). Seseorang yang berada dalam 

masa remaja belum memiliki religiusitas yang matang. Hal ini 

disebabkan karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. 

Dan masih belajar untuk mengambil keputusan dengan tepat. Mereka 

masih memilih tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan sebagai 

pegangan dalam hidupnya. (Fernandez, 2009, h. 8). 

Perkembangan religiusitas pada kaum remaja dipengaruhi oleh 

hubungan keluarga dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga 

remaja akan belajar untuk mengambil keputusan tentang keyakinan 

mana yang akan dipilihannya. Pendidikan agama yang diterima remaja 

dari orang tua, guru, dan lingkungannya akan sangat membantu remaja 

dalam menghadapi berbagai permasalahan, pada masa remaja minat 

agama mulai tampak dengan perilaku yakni, mengikuti pelajaran-

pelajaran, perguruan tinggi, mengunjungi tempat ibadah dan mengikuti 

upacara keagamaan. Perilaku-perilaku tersebut merupakan perilaku 

beragama yang merupakan salah satu nilai religusitas seseorang.  

(Fernandez, 2009, h. 8). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pacaran adalah suatu 

keadaan seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan atau 

sebaliknya. Pacaran juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan seorang 
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laki-laki dan perempuan yang saling berkomitmen untuk mempunyai 

hubungan khusus. Pacaran juga dilatar belakangi oleh perilaku 

berpacaran sehingga memunculkan suatu paradigma dalam memahami 

dan menyikapinya. Berpacaran merupakan upaya untuk mencari 

seorang teman dekat yang dapat membangun kedekatan emosi dan 

proses pendewasaan kepribadian. Pada hakikatnya berpacaran adalah 

suatu wadah bagi dua manusia yang berbeda jenis kelamin untuk 

mengenal pasangan masing-masing, memahami karakter satu dengan 

yang lain yang bertujuan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius.  

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam penelitian ini 

adalah perilaku berpacaran pada remaja, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Perilaku 

Berpacaran Pada Remaja”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara 

religiusitas dengan  perilaku berpacaran pada remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan psikologi khususnya psikologi perkembangan dan 

psikologi remaja. 

 

 

 

 



8 

 

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para 

orang tua dan khususnya bagi para remaja dalam berpacaran, agar 

para remaja dapat memahami dan mengetahui adanya batasan-

batasan dalam hal berpacaran serta mampu mengendalikan diri 

mereka dalam berperilaku ketika mereka  berpacaran. 


