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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

   Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa yang ditandai dengan lonjakan perkembangan fisik, mental, 

emosional dan seksual (Cherie & Berhanie, 2015). Menurut Santoso dan 

Winarto (dalam Suparmi & Isfandari, 2016) urutan perkembangan remaja 

terbagi menjadi 3 kelompok yaitu masa remaja awal (12-15 tahun), remaja 

madya (15-18 tahun) dan remaja akhir (18-25 tahun). 

Masa remaja termasuk masa yang kritis dalam perkembangan 

tingkah laku dan gaya hidup yang sehat (Newman, Harrison, Dashiff & 

Davies, 2008). Penelitian-penelitian yang ada di Indonesia perihal remaja, 

menunjukkan bahwa nilai-nilai hidup yang dimiliki para remaja mengalami 

proses perubahan (Suryoputro, Ford & Shaluhiyah, 2006). Perubahan yang 

terjadi pada remaja ini berkisar mulai dari perkembangan fungsi seksual 

hingga fungsi kognitif, serta kemandirian. Ketidakstabilan emosi dan libido 

yang dipunyai remaja menjadikan rasa keingintahuan  remaja mengarah 

pada hal yang negatif (Aisyah & Muis, 2013). Dalam perkembangannya, 

remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam berbagai hal termasuk 

dalam hal seksual. 
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  Remaja saat ini tidak sedikit yang sudah melakukan perilaku seksual 

pranikah salah satunya karena dipengaruhi oleh IPTEK (Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi). Dengan mudahnya remaja mengakses hal-hal yang 

berhubungan dengan seksual melalui internet, majalah dan televisi lalu 

menirunya karena pada dasarnya remaja cenderung mencoba hal-hal baru 

yang mereka ketahui untuk menuntaskan rasa penasaran mereka. Menurut 

Rahyani, Utarini, Wilopo dan Hakimi (2012) perilaku seksual pranikah 

yang terjadi di kalangan remaja masih mendominasi perdebatan dari sisi 

moral, psikologis dan fisik. Remaja menganggap perilaku seksual pranikah 

hanya sekedar norma saja dan merupakan hal yang wajar, bukan hal yang 

tabu. 

 Menurut Lisnawati dan Lestari (2015) motivasi remaja laki-laki 

untuk melakukan perilaku seksual pranikah lebih tinggi karena remaja laki-

laki lebih permisif dan dorongan seksualnya lebih besar dibandingkan 

dengan remaja perempuan. Remaja perempuan cenderung lebih berhati-hati 

dan sedikit yang terdorong untuk melakukan perilaku seksual pranikah 

sekalipun teman-temannya sudah melakukan perilaku tersebut. Remaja 

perempuan tahu bahwa hal tersebut akan merugikan diri mereka sendiri. 

  Menurut survey yang dilakukan oleh Pusat Informasi dan Layanan 

Remaja (Pilar) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa 

Tengah tahun 2012, menunjukkan bahwa dari 1.355 subjek yang 

merupakan siswa SMA dan SMK, terungkap 392 siswa atau 28,92% 

menyetujui adanya perilaku seksual pranikah. Selain itu dari survei yang 
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dilakukan terhadap remaja berusia 18-24 tahun, ada 1.624 remaja atau 75,2 

% dari 2.159 subyek memiliki perilaku seksual berisiko. Perilaku seksual 

berisiko ini merupakan perilaku pacaran yang dilakukan remaja disertai 

ciuman, cipokan, petting (menyentuh dan memijit daerah rangsangan 

seksual), bahkan sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Survei 

yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan 

Kemenkes (2013) menunjukkan 63% remaja sudah pernah melakukan 

hubungan badan dengan kekasihnya maupun PSK untuk memuaskan hawa 

nafsu remaja tersebut (balitbangham.go.id). 

  Penulis melakukan survey secara random terhadap 56 responden 

mengenai perilaku seksual pranikah pada remaja yang berusia antara 15-23 

tahun yang terdiri dari 41 perempuan dan 15 laki-laki dengan pembagian 

umur yaitu 1 orang berumur 15 tahun, 1 orang berumur 17 tahun, 3 orang 

berumur 18 tahun, 9 orang bermur 19 tahun, 8 orang berumur 20 tahun, 22 

orang berumur 21 tahun, 12 orang berumur 22 tahun dan 6 orang berumur 

23 tahun. Dari 56 orang yang mengisi survey ini, ada 47 mahasiswa, 7 

sudah bekerja dan 2 pelajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

Grafik 1 

Perilaku Seksual Pranikah Remaja 

 

 

 Sesuai dengan grafik diatas, dari 56 remaja yang mengisi survey 

didapatkan data 82,1% (46 orang) bergandengan tangan, 73,2% (41 orang) 

berangkulan/berpelukan, 67,9% (38 orang) cium kening, 60,7% (34 orang) 

cium bibir, 41,1% (23 orang) cium leher, 37,5% (22 orang)  meraba-raba, 

30,4% (17 orang) sudah melakukan oral seks, dan 25% ( 14 orang) pernah 

melakukan hubungan seks, serta 3,6% (2 orang) melakukan anal seks dan 

3,6% (2 orang) menjawab perilaku yang tidak termasuk dalam perilaku 

seksual pranikah.  
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Grafik 2 

Partner Remaja Melakukan Perilaku Seksual Pranikah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang didapatkan dari responden 87,5% (50 orang)  melakukan 

dengan pacar, 17,9% (10 orang) dengan teman, 10,7% (6 orang)  dengan 

saudara, 1,8%  (1 orang) dengan one night stand, 1,8% (1 orang)  dengan 

guru les. 
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Grafik 3 

Tempat Remaja Melakukan Perilaku Seksual Pranikah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis juga mendapatkan hasil survey bahwa 37,5% (21 orang) 

melakukan di rumah sendiri, 37,5% (21 orang) melakukan di rumah 

pasangan, 33,9% (19 orang) melakukan di kos, 19,6% (11 orang)  di hotel, 

21,4% (12 orang) di mobil dan 1,8% (1 orang) di tempat les, 3,6% (2 

orang) di sekolah dan 1,8% (1 orang) di tempat karaoke. 
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Grafik 4 

Alasan Remaja Melakukan Perilaku Seksual Pranikah 

 

 Alasan para remaja melakukan perilaku seksual pranikah yang 

ditemukan dalam survey ini juga bermacam-macam seperti karena rasa 

penasaran 28,6% (16 orang), suka sama suka 58,9% (33 orang), 

menurutnya tanda cinta 50% (28 orang), dipaksa oleh pasangan 10,7% (6 

orang), memaksa pasangan 1,8% (1 orang), teman yang lain juga sudah 

melakukan perilaku seksual pranikah 3,6% (2 orang), menonton film porno 

5,4% (3 orang),  khilaf 5,4% (3 orang) dan lainnya karena merasa enak, 

kebutuhan biologis dan sebagai pelarian dikala stress. 

 Berdasarkan hasil survey yang ada terlihat bahwa perilaku seksual 

remaja kian mengkhawatirkan karena mengingat dampak yang ditimbulkan 

dari melakukan perilaku seksual pranikah seperti penyakit menular seksual 

(PMS) dan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency 
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Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), Kehamilan yang tidak dikehendaki 

(KTD) yang berujung pada tindakan aborsi bahkan kematian (Mandey, 

2015). 

 Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata termasuk dalam 

kelompok remaja yang meliputi rentang umur 18/19 tahun sampai 24/25 

tahun (Irmawaty, 2013). Menurut Uecker 2015 (dalam Rahardjo, Citra, 

Saputra, Damariyanti, Ayuningsih & Siahay, 2017) mahasiswa merupakan 

kelompok yang rentan sekaligus aktif melakukan perilaku seks pranikah. 

Mahasiswa termasuk dalam kelompok remaja yang mulai masuk dalam 

batas kedewasaan. Saat mulai memasuki kedewasaan inilah dorongan 

biologis sudah mulai memuncak namun masih mengalami penundaan 

perkawinan sehingga mempengaruhi perilaku seksual mahasiswa (Lestari, 

Fibriana, & Prameswari, 2014). 

Melalui hasil pengamatan dan komunikasi sehari-hari yang 

dilakukan, peneliti menemukan kasus konkrit mengenai perilaku seksual 

pranikah yang terjadi di kalangan mahasiswa. Menurut mereka perilaku 

tersebut menjadi hal yang wajar untuk dilakukan. Mahasiswa melakukan 

perilaku seksual pranikah mulai dari berciuman hingga berhubungan badan 

dengan pacar, teman, bahkan orang yang baru dikenalnya. Peneliti pernah 

melihat mahasiswa berciuman di tempat umum yang dapat dilihat oleh 

banyak orang. Mahasiswa lainnya juga ada yang bercerita bahwa 

melakukan hubungan badan di kos atau meminjam kos teman. Selain di 
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kos, mahasiswa juga terbiasa melakukan perilaku seksual pranikah di 

penginapan mulai dari yang hanya sekedar guest house hingga hotel 

berbintang. Tak jarang yang melakukan perilaku seksual pranikah di mobil 

dengan mencari tempat yang sepi dan gelap. 

Ada juga mahasiswa yang mengaku berhubungan badan dengan one 

night stand atau yang sering dikenal dengan cinta satu malam. Hal ini 

dirasa menguntungkan kedua belah pihak dimana mereka dapat 

melampiaskan nafsu tanpa terikat dalam sebuah hubungan. Biasanya 

pasangan one night stand ini didapat dari media sosial. 

Ketika berhubungan badan, mahasiswa terbiasa menggunakan 

kondom untuk mencegah kehamilan. Namun kasus yang ditemukan 

peneliti, beberapa mahasiswa hamil akibat perilaku seksual pranikah, 

dampaknya mereka harus cuti kuliah atau bahkan keluar dari kuliah untuk 

mengurus anaknya. Selain itu dampak lainnya adalah mahasiswa yang 

mengidap salah satu penyakit menular seksual raja singa karena sering 

bergonta ganti pasangan. Ada juga mahasiswa yang harus dioperasi karena 

alat kelaminnya terluka.  

Peneliti juga mendapatkan informasi mengenai salah satu orang tua 

mahasiswa yang beranggapan bahwa melakukan perilaku seksual pranikah 

merupakan hal yang wajar asalkan tidak hamil. Orang tua beranggapan 

bahwa area badan dari pinggang ke kepala boleh disentuh oleh lawan jenis, 

namun area badan dari pinggang ke kaki tidak boleh disentuh oleh lawan 



10 
 

 
 

jenis karena dapat mengakibatkan kehamilan. Dari realita ini, dapat dilihat 

bahwa pemahaman dan penyampaian orang tua yang salah dapat 

menyebabkan mahasiswa melakukan perilaku seksual pranikah. 

Orang tua adalah contoh  nyata yang dapat dilihat remaja. Orang tua 

meletakkan dasar-dasar kepribadian kepada remaja melalui tingkah laku, 

sikap, dan kebiasaan sesuai apa yang dilihatnya dan diinterpretasikan pada 

dirinya (Angelina & Matulessy, 2013). Remaja yang memiliki hubungan 

yang baik dengan orang tuanya memiliki pengalaman seksual pranikah 

lebih sedikit dibandingkan dengan remaja yang tidak memiliki kedekatan 

dengan orang tuanya (Hidayah & Maryatun, 2013). Dengan kedekatan yang 

ada, orang tua dapat membagikan kisah tentang kehidupan mereka saat 

remaja dulu, dengan tujuan memberikan pengertian bahwa melakukan 

hubungan seksual bersama pasangan setelah memiliki ikatan pernikahan 

akan lebih berharga dibandingkan dilakukan sebelum menikah.  

 World Health Organization (WHO) menganalisa berbagai literatur 

kesehatan dari seluruh dunia dan menemukan bahwa pola asuh menjadi 

faktor risiko perilaku seksual pranikah terberat (Hidayah & Maryatun, 

2013). Menurut Djiwandono (2008) kecenderungan perilaku seksual yang 

buruk salah satunya dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang salah dalam 

membesarkan remaja. Pola asuh yang dimaksudkan disini adalah pola asuh 

permisif.  

Pola asuh permisif merupakan pola asuh dimana anak diberi 

kebebasan sepenuhnya seperti tidak memberikan bimbingan dan kontrol 
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pada anak, orang tua kurang perhatian dan memberikan kendali sepenuhnya 

terhadap kehidupan anak (Udampo, Onibala & Bataha, 2017). Pola asuh 

ini, membentuk anak memiliki kontrol diri yang tidak baik, bertindak 

sesuka hati, memanfaatkan kebebasan yang diberikan secara negatif dan 

tidak memiliki kedekatan yang intim dengan orang tuanya (Habibi, 2015). 

Dampak dari pola asuh permisif, remaja tidak memiliki tujuan hidup yang 

pasti, tidak memiliki prinsip yang pasti dalam bertutur kata sehingga remaja 

sangat mudah dipengaruhi teman sebaya dan lingkungan sekitarnya 

termasuk menyebabkan remaja berani melakukan perilaku seksual pranikah 

(Herlambang & Martiarini, 2010). 

Herlambang & Martiarini (2010) juga pernah meneliti hubungan 

antara pola asuh permisif dengan perilaku seksual pranikah mahasiswa di 

salah satu universitas swasta di Surakarta dengan subjek penelitian 

mahasiswa semester awal dengan kriteria mahasiswa yang belum menikah 

dengan rentang usia 18-21 tahun dan ditemukan bahwa ada hubungan yang 

sangat signifikan antara pola asuh permisif dengan perilaku seksual 

pranikah mahasiswa.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

peneliti menggunakan referensi teori yang berbeda, subjek yang akan 

digunakan dalam penelitian merupakan semua mahasiswa yang berumur 

18-24 tahun, pernah/sedang berpacaran karena pada penelitian sebelumnya 

tidak mengelompokkan mahasiswa yang pernah/sedang berpacaran dan 

yang tidak pernah berpacaran sehingga peneliti tertarik untuk mengambil 
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salah satu kelompok yaitu mahasiswa yang pernah/sedang berpacaran. 

Selain itu subjek yang diteliti juga mahasiswa yang tinggal bersama dengan 

orang tua bukan mahasiswa rantau/kos-kosan. Peneliti memakai subjek 

mahasiswa salah satu universitas swasta di kota Semarang yaitu Universitas 

Katolik Soegijapranata untuk melihat adakah hubungan pola asuh permisif 

dengan perilaku seksual pranikah mahasiswa. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat hubungan 

antara pola asuh permisif dengan perilaku seksual pranikah pada 

mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Manfaat dari penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan 

pengetahuan seksualitas khususnya di bidang kesehatan reproduksi 

remaja selain itu juga berguna untuk pengembangan psikologi 

perkembangan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi remaja 

 Remaja menyadari pentingnya pola asuh yang orang tua 

berikan sehingga remaja memiliki kedekatan dan keterbukaan kepada 

orang tuanya dan tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan 

orang tua termasuk untuk tidak melakukan perilaku seksual pranikah. 

b. Bagi orang tua 

  Bahan pertimbangan orang tua untuk memilih pola asuh anak 

yang sesuai sehingga dapat mengarahkan serta mengingatkan anak 

dalam berperilaku positif dan tidak melakukan perilaku seksual 

pranikah. Selain itu mengingatkan agar orang tua memiliki 

monitoring parental yang baik sehingga dapat mencegah perilaku 

seksual pranikah, yang dapat dilakukan seperti komunikasi orang tua 

dengan anak termasuk dalam hal seksualitas maupun kegiatan sehari-

hari termasuk dalam kontrol psikologis anak. 


