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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perilaku seksual mahasiswi pada saat ini lambat laun 

memiliki kecenderungan keluar dari norma masyarakat. Jika pada 

jaman dulu orang senggan bergandengan tangan di muka umum 

realita saat ini pasangan muda-mudi lebih berani menunjukkan 

kemesraan dari bergandengan tangan hingga berciuman di 

keramaian.  

Seperti yang terjadi di sebuah universitas swasta, melalui 

tanya jawab singkat peneliti dengan satpam setempat yang 

memberikan informasi bahwa mereka sering mendapati pasangan 

mahasiswa yang berciuman atau melakukan perilaku seksual yang 

tidak seharusnya di dalam mobil yang sering disebut dengan 

istilah ”mobil goyang”. Peneliti juga mendapat informasi bahwa 

pernah terjadi sepasang mahasiswi melakukan hubungan seksual 

di dalam kamar kecil yang masih dalam area universitas. Seperti 

berita yang viral baru-baru ini, sepasang mahasiswa berciuman 
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bibir dilingkungan universitas hingga video mereka tersebar 

melalui media sosial, ramainya komentar yang diberikan dari 

mencibir hingga mengatakan kata-kata tidak pantas, ada juga yang 

menganggap hal tersebut biasa saja dilakukan dengan alasan ini 

sudah jaman modern.  

Ternyata tidak hanya di universitas tersebut perilaku 

seksual mahasiswi menunjukkan adanya pergeseran norma, 

berdasarkan hasil obeservasi LSM sahara Indonesia (dalam 

Diniaty, 2013, hal.45) didapatkan data mahasiswi dan remaja di 

kota Bandung sudah pernah melakukan perilaku seksual 

(berhubungan intim), dari 1000 responden melakukan perilaku 

seksual tersebut di rumah kos (51,5%); rumah-rumah pribadi 

(sekitar 30%); rumah wanita (27,3%); hotel atau wisma (11,2%); 

taman luas (2,5%); tempat rekreasi dan bersantai (2,4%); seks di 

ruangan kelas di kampus Bandung (1,3%); dalam mobil goyang 

(0,4%) dan lain-lain tidak diketahui (0,7%). Responden mengaku 

bahwa perilaku seksual ini dilakukan tanpa paksaan serta telah 

aktif melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang pasangan. 

Penelitian lain terkait perilaku seksual remaja yaitu di 12 

kota besar di Indonesia (dalam Suryoputro, Foord, dan 

Shaluhiyah, 2006, hal.30) mengungkapkan lima hingga sepuluh 
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persen wanita berusia 16-24 tahun telah melakukan perilaku 

seksual (berhubungan seksual) dengan pasangan yang seusia 

dengan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman 

mereka tentang aktivitas seksual sangat terbatas, dikatakan bahwa 

aktivitas seksual mereka tidak diiringi oleh peningkatan 

pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi 

termasuk penyakit menular seksual serta alat-alat kontrasepsi. 

PKBI (Paguyuban Keluarga Berencana Indonesia) pusat 

juga pernah melakukan penelitian serupa, yang menunjukkan dari 

keseluruhan remaja di Indonesia  dengan sekitar 62.000.000 

responden 15% responden tersebut pernah melakukan aktivitas 

seksual yang melapaui batas. SKRRI 2012 mengungkap beberapa 

perilaku berpacaran remaja yang belum menikah, data yang 

diperoleh megungkapkan bahwa sebanyak 29,5 persen remaja pria 

dan 6,2 persen remaja wanita pernah meraba atau merangsang 

pasangannya, 48,1 persen remaja laki-laki dan 29,3 persen remaja 

wanita pernah berciuman bibir, 79,6 persen remaja pria dan 71,6 

persen remaja wanita pernah berpegangan tangan dengan 

pasangannya. Umur berpacaran untuk pertama kali paling banyak 

adalah 15-17 tahun, yakni pada 45,3 persen remaja pria dan 47,0 

persen remaja wanita. Dari seluruh usia yang disurvei yakni 10-24 
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tahun, cuma 14,8 persen yang mengaku belum pernah pacaran 

sama sekali (Wulandari & Muis, 2014, hal.1). 

Sebagai mahasiswi mereka sedang dalam proses 

mempersiapkan karir dan hidup berkeluarga, sehingga memiliki 

tanggung jawab untuk menyelesaikan proses kuliah dengan efektif 

agar dapat berkompeten saat memasuki dunia kerja sesuai dengan 

kemampuan yang diperoleh selama menjalani proses di 

universitas. Selama proses tersebut biasanya mereka akan 

menunda pernikahan hingga menyelesaikan pendidikan, mereka 

cenderung tidak terikat pernikahan hingga merasa siap untuk 

menikah, akan tetapi pada usia mahasiswi hasrat untuk melakukan 

aktivitas seksual sering kali tidak turut dapat dibendung.  

Perilaku seksual yang tidak sehat dapat berdampak negatif 

bagi mahasiswi dalam menyelesaiakan akademiknya. Seperti 

survey yang dilakukan oleh Diniaty (2012, hal.148) yang 

mengungkapkan terdapat beberapa kasus yang terjadi di sebuah 

universitas yang ada di Riau, dimana 5 mahasiswa tertangkap 

melakukan perilaku seksual yang menyimpang dari norma dan 

akhirnya diberhentikan sementara dari semua kegiatan akademik. 

Di samping itu peneliti sendiri mendapati mahasiswi 

fakultas hukum yang tidak menyelesaikan kuliah karena hamil di 
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luar nikah, selain itu terdapat 6 mahasiswi fakultas psikologi di 

sebuah universitas swasta di Semarang yang pada akhirnya tidak 

melanjutkan kulaih karena hamil. Sebagian dari mahasiswi 

tersebut berencana untuk melanjutkan kuliah usai melahirkan, 

namun tanpa pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi iu 

rumah tangga karena tanpa diduga keluar peratuan dari fakultas 

adanya program readmisi. Peneliti juga mendapati ada 2 

mahasiswa yang akhirnya menikah karena pasangan wanitanya 

hamil, namun bagi mahasiswa laki-laki mereka tetap dapat 

melanjutkan kuliah hingga lulus sembari berkeluarga. Dari 

beberapa kasus diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

dampak dari perilaku seksual yang tidak sehat cenderung memberi 

kerugian yang lebih besar pada mahasiswa perempuan dibading 

mahasiswa laki-laki. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryoputro, Foord, 

dan Shaluhiyah (2006, Hal.36) menyatakan bahwa adanya 

perilaku seksual pada individu saat ini menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian antara norma-norma budaya dengan tumbuhnya 

pandangan yang cenderung lebih liberal. Fardilla (2012, hal.7) 

menambakan bahwa makna dan norma-norma seksualitas dari 

budaya yang satu dengan budaya lainnya berbeda, selain itu Di 
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Indonesia yang menganut budaya timur cenderung tidak 

menujukkan kemesraan yang berlebihan di muka umum seperti 

berpelukkan, berciuman atau perilaku terkait seksual lainnya.  

Dikatakan dalam Nurmaguphita, dkk (2016, hal.31) bahwa 

perilaku seksual terwujud dalam hubungan sosial antara laki-laki 

dan perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam 

waktu yang lama menyebabkan munculnya norma-norma dan 

nilai-nilai yang akan menentukan bagaimana perilaku seksual 

disosialisasikan. Berbagai bentuk perilaku tersebut lazimnya 

sejalan dengan norma-norma yang berlaku. Perilaku seksual 

dalam hal ini mengacu kepada perilaku seks yang dapat 

menimbulkan dampak merugikan di kalangan remaja. Dari 

beberapa sumber diatas dapat diartikan bahwa perilaku seksual 

individu sepantasnnya mengikuti norma-norma yang berlaku 

dimana individu tersebut tinggal, dimana norma yang dimaksud 

adalah aturan-aturan baik lisan atau tertulis yang dapat 

menimbulkan dampak negatif. 

Perilaku seksual yang dilakukan oleh mahasiswi 

dipengaruhi oleh kesiapan mereka mencagkup pengetahuan atau 

pendidikan seksual dalam menghadapi perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam masa remaja, baik perubahan dari dalam maupun 
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dari luar dirinya. Saat menjadi mahasiswi yang berada dalam 

masa remaja akan terjadi perubahan hormonal yang memicu 

munculnya dorongan seksual, seperti yang diungkapkan Mappiare 

(dalam Farisa, 2013, hal.11) bahwa pada masa remaja mereka 

memproduksi hormon dalam jumlah banyak, hal tersebut 

berimbas pada rasa ingin tahu terutama dalam hal seksualitas 

disamping itu, perilaku seksual cenderung makin kuat pada 

pertengahan dan akhir masa remaja. 

Perubahan lainnya yang turut berpengaruh adalah 

lingkungan sosial, mulai dari sistem pembelajaran yang berbeda 

dengan ketika masih sekolah. Seperti dikatakan oleh Lubis dan 

Nurlaila (dalam skripsi Manurung, 2015, h.12-13) yang 

mengatakan bahwa dalam proses menyelesaikan akademiknya, 

mahasiswa dihadapkan pada adaptasi terhadap perubahan 

kehidupan perkuliahan, kondisi perbedaan bahasa yang 

digunakan, dan dalam hal biaya perkuliahan. Selain itu sebagai 

mahasiswi mereka juga akan berbaur dengan mahasiswa-wi 

lainnya yang tidak sedikit dari mereka berasal dari daerah lain, 

sehingga perlu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang 

beragam sosial-budayanya.  
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Menurut Reiss (dalam Rahardjo, 2017, hal.141) 

permisivitas seseorang mengenai perilaku seksual  tergantung dari 

sikapnya dalam memandang perilaku seksual itu sendiri, artinya 

seseorang akan melakukan perilaku seksual jika ia memandang 

perilaku seksual tersebut baik untuk dilakukan dan sebaliknya jika 

seseorang memandang perilaku seksual itu adalah buruk maka ia 

cenderung tidak melakukannya. Untuk seseorang dapat menyikapi 

perilaku seksual adalah baik atau buruk tidak lepas dari 

pengetahuan atau pendidikan seksual yang diterima selama proses 

kehidupannnya. Amaliyah dan Nuqul (2017, hal.157) 

mengungkapkan pendidikan seks diperlukan bagi setiap individu 

bukan hanya untuk melindungi diri dari perilaku seksual yang 

menyimpang tapi juga agar anak memahami mengenai batasan-

batasan laki-laki dan perempuan terkait dengan perilaku seksual. 

Pakey (2016, hal.5) mengatakan bahwa keluarga khususnya 

orang tua adalah peran utama dalam memberikan pedidikan bagi 

anak, dikatakan bahwa dari orang tua anak belajar akan norma-

norma, sikap-sikap, serta nilai-nilai dalam bermasyarakat. 

Hargiyati, dkk (2016, hal.131) mengatakan kecenderungan 

perilaku seksual anak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang 

diterima anak dari keluarganya. Ditambahkan oleh Djiwandono 
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(dalam Hargiyati, dkk, 2016, hal.131) bahwa kurangnya 

pendidikan seks justru menyebabkan anak mencari informasi di 

luar yang justru dapat menjerumuskan dan merugikan mereka 

sendiri.  

Menurut Gunarso (dalam Safita, 2013, hal.35), tujuan 

diberikannya pendidikan seksual adalah agar membentuk sikap 

emosional yang sehat terkait masalah seksual serta membimbing 

remaja ke arah hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab 

terhadap kehidupan seksualnya. Diharapkan dengan pendidikan 

seksualitas yang ditanamkan sejak dini dalam keluarga dapat 

mengurangi munculnya kecenderungan remaja untuk melakukan 

perilaku seksual yang tidak keluar dari norma masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk 

mengetahui hubungan antara pendidikan seksualitas dalam 

keluarga terhadap perilaku seksual mahasiswi. Maka dari itu 

peneliti melakukan penelitian pada sejumlah mahasiswi 

Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui 

adakah hubungan antara pendidikan seksualitas dalam keluarga 
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dengan perilaku seksual mahasiswi di UNIKA Soegijapranata 

Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberi 

sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan terutama di 

bidang psikologi pendidikan, psikologi kesehatan dan psikologi 

perkembangan khususnya mengenai perilaku seks dan  pendidikan 

seksualitas dalam keluarga pada anak. 

2. Secara Praktis 

Peneliti berharap penelitian dapat ini menjadi referensi untuk para 

orang tua dalam memberikan pendidikan seksual bagi anak-

anaknya. 

  




