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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah       

Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju 

masa dewasa untuk mencari identitas diri (Batubara, 2010). Masa remaja 

adalah peralihan antara masa anak–anak ke masa dewasa yang meliputi 

perubahan kognitif, biologis, dan sosial mengkibatkan  individu tersebut 

mulai untuk mencari identitas dirinya (Santrock, 2007).  

Perkembangan kognitif remaja ditandai dengan kemampuannya 

berfikir secara abstrak (Jarvis, 2011). Remaja melakukan perilaku supaya 

dapat diterima teman-temannya atau anggota didalam kelompok 

tersebut, tidak ada penolakan dari kelompoknya dan merasa bahwa 

perilakunya di kelompok sudah benar (Sari, 2009). 

Perkembangan remaja dalam segi biologis ditandai dengan mulai 

aktifnya hormon-hormon yang dapat menimbulkan perilaku seksual 

(Sarwono, 2013). Remaja yang sudah matang secara seksual mulai 

mempunyai keinginan untuk mengetahui tentang seksual dan sudah 

mulai tertarik berinteraksi dan mendekati lawan jenisnya. Mulai tertarik 

dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksual adalah hal yang 

normal dialami oleh setiap remaja (Notoatmodjo, 2010). Remaja sudah 

memiliki keinginan untuk dekat, berkenalan, malu bertemu dengan orang 

yang disukainya, mulai ingin mengenal apa itu pacaran. 
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Di era globalisasi banyak kebudayaan asing yang mulai masuk ke 

Indonesia. Beberapa budaya yang masuk tidak sesuai dengan budaya 

yang ada di Indonesia. Di Negara Barat orang bebas melakukan perilaku 

seksual diluar nikah karena mereka tidak melanggar norma yang ada di 

Negara Barat. Berbeda dengan budaya Indonesia yang sangat melarang 

melakukan perilaku seksual diluar nikah karena melanggar norma yang 

ada yaitu norma agama dan norma kesusilaan. Kenyataannya banyak 

remaja khususnya mahasiswa yang tidak menghiraukan dan cenderung 

menyimpang dari norma-norma yang ada di Indonesia. Semakin banyak 

kasus tentang perilaku seksual pranikah pada mahasiswa membuktikan 

bahwa norma yang ada di Indonesia semakin tidak dihiraukan lagi. 

Banyak dari mahasiswa yang mengatakan bahwa perilaku seksual 

sebelum menikah sangat dilarang namun tidak jarang banyak mahasiswa 

juga yang sudah melakukan perilaku seksual pranikah. 

Menurut Rusmiati dan Hastono (2015) remaja laki-laki 

berpeluang berperilaku seksual sebesar 6,8 kali lebih besar dibanding 

dengan remaja perempuan. Hasil dari Survei Kesehatan Reproduksi 

Remaja Indonesia (SKRRI) pada tahun 2007 sebanyak 6,4% remaja laki 

– laki dan 1,3% remaja perempuan sudah melakukan hubungan seks 

pranikah. Perilaku seksual pranikah yang semakin meningkat dapat 

dibuktikan dari Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia 

(SKRRI) bahwa remaja laki – laki yang berumur 15 – 24 tahun 

membenarkan pernah melakukan hubungan seksual pranikah yang dapat 

terlihat adanya kenaikan, pada 2007 sebesar 6,4% menjadi 8,3% pada 

tahun 2012. Sedangkan pada remaja perempuan terjadi penurunan, pada 
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2007 sebesar 1,3% menjadi 0,9% pada tahun 2012. Walaupun adanya 

penurunan pada remaja perempuan namun tetap saja masih dalam 

hitungan besar untuk kasus remaja yang sudah melakukan perilaku 

seksual pranikah.  

Tabel 1 

Persentasi remaja sudah melakukan perilaku seksual 

Jenis Kelamin                          Tahun 2007               Tahun 2012 

Laki – laki                                     6,4%                            8,3% 

Perempuan                                     1,3%                            0,9% 

Sumber Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 

Hasil dari survei dari BKKBN (Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional) pada tahun 2010 tentang kesehatan 

reproduksi remaja, banyak dari remaja telah berpegangan tangan selama 

pacaran sebesar 92%, berciuman sebesar 82%, petting sebanyak 63% 

(Ningytas, 2012). Menurut penelitian dari Perkumpulan Keluarga 

Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Riau pada tahun 2009, dengan 

jumlah responden 600 remaja, mendapatkan hasil bahwa sebanyak 

16,98% remaja perempuan dan 38,73% remaja laki-laki mengaku sudah 

melakukan hubungan seksual.  

Penelitian yang dilakukan pada 350 mahasiswa laki-laki Fakultas 

Teknik disalah satu perguruan Tinggi di Surabaya mendapatkan hasil 

260 mahasiswa pernah berpegangan tangan, 212 mahasiswa pernah 

berpelukan, 220 mahasiswa pernah berciuman, 108 mahasiswa pernah 

meraba bagian sensitif, 84 mahasiswa pernah melakukan petting, 91 

mahasiwa pernah melakukan oral seks, 75 mahasiwa pernah melakukan 
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hubungan seksual dan 64 mahasiwa pernah melakukan kekerasan seksual 

(Wulandari, 2014).  

Menurut hasil penelitian Mahmudah, Yaunin dan Lestari (2016) 

laki-laki memegang perilaku seksual beresiko lebih tinggi dari pada 

perempuan. Di masyarakat luas norma pada laki-laki lebih longgar 

daripada perempuan, mengakibatkan laki-laki lebih besar kemungkinan 

melakukan perilaku seksual pranikah dibanding perempuan. Hormon 

testosteron menyebabkan laki-laki lebih sensitif terhadap stimulus yang 

dapat menimbulkan sensasi seksual (Rusmiati & Hastono, 2015). 

Rusmiati & Hastono juga menjelaskan bahwa remaja yang sudah 

pubertas akan ereksi tanpa stimulus tertentu yang menyebabkan laki-laki 

mudah mengalami dorongan seksual dibanding perempuan. Orangtua 

yang lebih protektif kepada perempuan daripada laki-laki juga menjadi 

penyebab peluang laki-laki dalam melakukan perilaku seksual pranikah 

lebih tinggi  daripada perempuan. 

Dengan alasan apapun, tidak dibenarkan melakukan perilaku 

seksual pranikah. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks 

pranikah menurut Lubis (2013) adalah dampak psikologis seperti 

depresi,  perasaan marah, perasaan bersalah, takut, cemas, perasaan 

berdosa; dampak fisiologis antara lain dapat menimbulkan kehamilan 

yang tidak diinginkan dan akhirnya melakukan tindakan aborsi; dampak 

sosial antara lain diasingkan oleh orang sekitar, tekanan dari masyarakat 

yang menolak dan mencela keadaan tersebut, dan perubahan peran yang 

tadinya masih menjadi anak berubah menjadi seorang ibu; dampak fisik 

seperti berkembangnya penyakit menular seksual dikalangan remaja 
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yang dapat menyebabkan sakit kronis, kemandulan dan meningkatnya 

resiko terkena HIV/AIDS. Banun dan Setyorogo (2013) juga 

menyebutkan dampak dari perilaku seksual pranikah adalah kehamilan 

yang tidak diinginkan, Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti 

HIV/AIDS , calon ibu yang merasa belum siap secara mental dan sosial 

ekonomi sehingga cenderung mmengakhiri kehamilan dengan cara 

menggugurkan kandungannya. 

Menurut Kusmiran (2014) faktor-faktor yang berperan dalam 

munculnya permasalahan seksual pranikah pada remaja, yaitu pengaruh 

orangtua, biologis, pengaruh teman sebaya, prestasi rendah dan 

perspektif sosial kognitif. Salah satu faktor dari perilaku seksual adalah 

pengaruh dari teman sebaya. Pengaruh teman sebaya yang dimaksud 

disini adalah Konformitasnya. Menurut Survei Kesehatan Reproduksi 

Remaja Indonesia (SKRRI) pada tahun 2012 mendapatkan hasil 48% 

remaja laki-laki dan 29% remaja perempuan mendapat informasi tentang 

kesehatan reproduksi dari teman sebayanya. 

Dari hasil survei yang dilakukan oleh penulis pada 27 Oktober 

2017, terdapat 40 responden dan mendapatkan hasil 23 orang responden 

sepakat bahwa teman sebaya memegang peran besar terhadap setiap 

individu, 15 orang menganggap bahwa pengaruh teman sebaya biasa saja 

dan dua orang menjawab bahwa tidak ada pengaruh karena teman 

sebaya. Rata-rata dari responden yang menjawab alasan kenapa teman 

sebaya menjadi penyebab peran yang besar terhadap perilaku seksual 

pranikah karena teman sebaya adalah orang yang sering ditemui 

dibanding dengan keluarga, karena teman berpengaruh pada perilaku 
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individu, ada juga yang menjawab karena teman merupakan orang 

terdekat selain orangtua yang mampu mengajak kita kedalam kebaikan 

maupun keburukan dan beberapa alasan lainnya. 

Teman sebaya sangat berpengaruh pada kehidupan individu. 

Seperti beberapa orang yang di wawancarai tentang seberapa besar 

pengaruh teman sebaya beserta alasannya. Pada hari Selasa, 7 November 

2017 penulis mewawancarai D dan menyampaikan 

Pengaruhe konco ki menurutku yo gede banget sih. Ya karena 

kita mahasiswa si khususnya ya hidup dengan teman terus, di 

kos, di kampus, di jalan dan main kita tu selalu ketemu sama 

temen. Ya kamu pahamlah opo to sing dinggo bahan ngobrol 

lanang nek ngumpul nek rak soal wedok yo seks. Aku ngerti 

soal seks ki yo seko koncoku bahkan aku melakukan ki yo seko 

koncoku, sampai diajari cara-cara ngajake pye. Yo teman ki 

orang yang paling dekat sama kita kok yaa, bahkan intensitas 

ketemu keluarga karo koncokan akeh konco. 

 

Jawaban serupa juga disampaikan oleh H pada Selasa, 7 November 2017  

 

Teman tu ya pengaruhe besar banget buat kita-kita mahasiswa. 

Apalagi kan teman kan sering menghabiskan waktu dengan kita 

kan dari pada keluarga atau bahkan pacar 

Jawaban tidak jauh beda juga disampaikan oleh N yang penulis 

wawancarai pada Rabu, 8 November 2017. 

Temen kan ya yang besar banget si menurutku pengaruhe pada 

seseorang. Waktu banyak yang kita habiskan dengan teman dan 

orang tuakan juga tidak bisa memantau anaknya secara 

penuhkan saat kita diluar rumah. Semakin sering kita kumpul 

dengan teman, semakin banyak pengaruhnya juga. 

Fakta yang didapat dari wawancara yang dapat diambil adalah 

bahwa teman sebaya sangat berpengaruh pada perilaku seksual pranikah 

mahasiswa. Menurut hasil penelitian dari (Apriyanthi, 2011) yang 

penyebab remaja melakukan seks pranikah adalah karena pengaruh 
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lingkungan pergaulan dengan teman dan kurangnya komunikasi 

orangtua didalam keluarga. Teman sebaya mempengaruhi kehidupan 

dari remaja. Teman sebaya dapat berpengaruh positif dan negatif. 

Pengaruh positif adalah seperti seseorang bersama dengan teman 

kelompoknya menjalankan kegiatan yang positif seperti membuat 

kelompok belajar, dan menjalankan norma-norma pada masyarakat. 

Pengaruh negatifnya adalah seperti melanggar norma-norma yang sudah 

ditetapkan dengan sengaja, melakukan perilaku seksual pranikah secara 

individu maupun bersama-sama dengan teman kelompoknya. Pengaruh 

ini tergantung dari individunya sendiri baik dengan pengaruh positif 

maupun negatif.  

Remaja akan melakukan tindakan supaya dirinya menjadi disukai 

temannya atau kelompoknya, tidak mendapat penolakan dari 

kelompoknya, dan menganggap semua tingkahlaku yang diperbuat 

didalam kelompok adalah benar (Sari, 2009). Santrock (2007) 

mengatakan bahwa adanya konformitas karena individu mengikuti 

tingkah laku dan sikap orang lain disebabkan karena adanya tekanan 

yang nyata maupun tidak nyata oleh remaja.  

Berangkat dari keprihatinan peneliti tentang banyaknya 

mahasiswa yang telah melakukan perilaku seksual pranikah, dan dampak 

yang sangat besar terhadap perilaku seksual pranikah, peneliti akan 

membahas lebih dalam mengenai konformitas teman sebaya dengan 

perilaku seksual Mahasiswa. Oleh karena itu peneliti memilih judul 
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“Hubungan Konformitas Teman Sebaya dengan  Perilaku Seksual 

Pranikah Mahasiswa Laki-laki”. 

Terdapat perbedaan penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya yaitu subjek yang akan digunakan dalam penelitian adalah 

mahasiswa laki-laki dan berhubungan dengan konformitas teman sebaya. 

Pada penelitian sebelumnya dari Pawestri & Setyowati (2012) meneliti 

tentang Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Pelaku Seks 

Pranikah Di Universitas X Semarang, tanpa membahas tentang 

konformitas teman sebaya. Penelitian lain dari Zulhaini & Nasution 

(2011) meneliti tentang Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Seks 

Pranikah Pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri 6 Binjai yang subjeknya 

adalah anak SMA dan Penelitian lain yang subjeknya juga anak SMA 

yaitu penelitian dari Nia Yulianti (2015) tentang Hubungan Pergaulan 

Teman Sebaya dengan Perilaku Seksual Remaja pada siswa kelas XI IPS 

di SMA N 1 Semin Gunungkidul Yogyakarta.  

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui hubungan 

konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual pranikah mahasiswa 

laki-laki.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi 

khususnya dalam bidang Psikologi Kesehatan tentang Hubungan 
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konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual pranikah pada 

mahasiswa laki-laki. 

2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

dan informasi berkaitan dengan realita seksual pranikah yang terjadi 

pada mahasiswa saat ini dan dapat dilakukan pencegahan untuk 

terjadinya perilaku seksual pranikah dikemudian hari


