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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa transisi yang unik. Terjadi 

berbagai perubahan pada masa ini. Perubahan tersebut meliputi; fisik, 

psikologis dan sosial. Perubahan fisik terjadi lebih cepat dibandingkan 

dengan perubahan yang lain (Kaplan, Sadock & Grebb, 2010). 

Menurut Piaget (Hurlock, 2001) secara psikologis, masa remaja adalah 

usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, tidak 

lagi dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada 

dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya masalah hak.  

Sebelum seorang individu mencapai masa remaja, individu 

tersebut sudah memiliki banyak pengalaman dalam hidup pada masa 

perkembangan mereka. Tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki 

yang memasuki masa remaja dengan bentuk daftar kosong atau hanya 

memiliki kode genetik yang akan menentukan berbagai pikiran, 

perasaan, dan perilakunya saja, akan tetapi merupakan kombinasi 

antara faktor keturunan, pengalaman masa kanak-kanak, dan 

pengalaman masa remaja, menentukan rangkaian perkembangan 

masa remaja (Santrock, 2002). Lebih lanjut (Santrock, 2002), 

mengungkapkan bahwa definisi remaja tidak hanya melibatkan 

pertimbangan mengenai usia namun juga pengaruh sosio-historis. 

Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa 
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kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-

perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional.  

  Tugas pokok remaja adalah mempersiapkan diri memasuki masa 

dewasa. Rentang usia dari remaja memang bervariasi terkait dengan 

lingkungan budaya dan sejarahnya. Menurut (Hurlock, 2001), yang 

dimaksud remaja adalah masa dimana individu menjadi matang secara 

seksual sampai usia kematangan resmi, yaitu usia 13 tahun sampai 21 

tahun. 

  Perkembangan emosi pada masa remaja ditandai dengan sifat 

emosional yang meledak-ledak dan sulit untuk dikendalikan. Hal ini 

disebabkan karena adanya konflik peran yang sedang dialami remaja. 

Seorang remaja yang tidak berhasil mengatasi situasi ini, maka remaja 

akan terperangkap masuk dalam hal negatif, salah satu diantaranya 

perilaku seks bebas atau menyalahgunakan narkoba (Efendy, 2000). 

Perilaku seksual adalah segala perilaku yang didorong oleh hasrat 

seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk 

dari perilaku seksual ada beraneka ragam mulai dari perasaan tertarik 

hingga perilaku berkencan, bercumbu dan hubungan seks (Sarwono, 

2010).  

Perilaku seksual hingga ke taraf hubungan seksual, seharusnya 

hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri. Sementara perilaku 

seksual pranikah merupakan segala aktivitas bahkan hingga taraf 

hubungan seksual yang dilakukan tanpa atau sebelum melalui proses 
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pernikahan resmi menurut agama maupun hukum yang berlaku 

(Kusuma, 2007). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Wulandari & Muis, 

2014), terdapat 663 responden pria dan wanita berusia 15-25 tahun di 

daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, 

Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Bali 69,6% diantaranya (463 

responden) diketahui telah melakukan hubungan seksual pranikah, 

sebanyak 31% (206 responden) dari keseluruhan jumlah responden 

merupakan mahasiswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

diantara golongan usia remaja, mahasiswa yang termasuk dalam 

golongan remaja akhir merupakan golongan usia yang paling 

berpotensi  melakukan hubungan seksual pranikah. 

Hasil penelitian tentang perilaku seksual pranikah pada 

mahasiswa yang dilakukan oleh Pusat Informasi dan Pelayanan 

Remaja (PILAR) PKBI Jawa Tengah, diketahui bahwa dari 500 

responden mahasiswa di Semarang, 31 orang (6,2%) menyatakan 

pernah melakukan intercourse, 111 orang (22%) pernah melakukan 

petting (Kemenkes, 2011).  

Penelitian lain dilakukan Shaluhiyah ( dalam Musthofa & Winarti, 

2010) terhadap mahasiswa dibeberapa universitas di Semarang, Solo 

dan Perwokerto menunjukkan hasil 22% responden laki-laki dan 6% 

responden perempuan mengaku sudah melakukan hubungan seksual 

pranikah. 
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Mahasiswa merupakan golongan usia yang menarik untuk 

dibicarakan karena mahasiswa berada dalam golongan remaja akhir 

dan dewasa awal, yaitu sebagai usia dimana kematangan seks sudah 

memasuki masa-masa puncak. BKKBN pada tahun 2010 

mendapatkan data tentang seks pranikah yang dilakukan remaja di 

Surabaya yang tercatat mencapai 54%, Bandung 47%, dan 52% di 

Medan. Sedangkan di Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pelajar , 

sekitar 37% dari 1160 mahasiswa mengaku mengalami kehamilan 

sebelum menikah (dalam Nuandri & Hidayat, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara pada bulan Agustus 2017 dengan 

dua mahasiswa disalah satu perguruan tinggi swasta di Semarang 

mengaku bahwa mereka pernah melakukan hubungan seksual mulai 

dari hanya berciuman hingga melakukan intercourse. Salah satu 

mahasiswa yang peneliti wawancari adalah ES, mahasiswa semester 

dua yang mengaku sudah berpacaran 6 bulan mengaku biasa 

berciuman bibir sambil meraba daerah sensitif pacarnya. 

“Pacarku setiap ketemu pasti ngajak ciuman, biasanya sih 
cowokku nyium kening apa pipi tapi kalau terbawa suasana atau 
pas sepi ya kita juga ciuman bibir kadang ya sambil meraba-
raba biar lebih merangsang dan kita sama-sama menikmati. 
Kadang rasanya pengen lebih dari ciuman tapi masih takut”. 

 

Subjek lain FJ, mahasiswa semester empat yang sudah 

berpacaran selama 2 tahun, dia mengaku sudah sering melakukan 

intercourse dengan pacarnya di kamar kos milik pacarnya karena kos 

pacarnya yang bebas dan tidak ada penjaganya. 
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“Dulu siih awalnya ya paling ciuman sambil dia meraba-raba  
gak sampai masukin penisnya. Sekarang karena udah lama 
pacarannya dia ngajak yang lebih, awalnya siih ya aku takut tapi 
gimana yaa karena aku sayang sama dia yaa udah mau aja. 
Malahan sekarang  kalau aku pengen ya aku yang ngajak buat 
ML dulu awalnya dia ngajak ML dia pakai kondom tapi sekarang 
karena udah sering dia gak mau pakai kondom lagi tapi nyuruh 
aku minum pil KB. Biasanya aku ML kalau lagi di kosnya dia, 
kost dia itu sepi anak-anaknya cuek-cuek karena cowok siih ya 
dan ada banyak dari mereka yang juga ngajak pacarnya masuk 
di kamar jadi ya bebas apalagi gak ada yang jagain”. 

 

Wawancara yang dilakukan peneliti memiliki hasil yang sama 

dengan penelitian yang dilakukan para ahli, peneliti melihat mahasiswa 

sudah aktif melakukan perilaku seksual pranikah mulai dari mereka 

hanya berciuman kemudian berlanjut hingga melakukan intercourse. 

Penyebab terjadinya perilaku seksual pranikah pada remaja 

adalah pengawasan dan perhatian orangtua yang longgar, pola 

pergaulan bebas, lingkungan yang bebas, semakin banyaknya hal-hal 

yang memberikan rasangan seksual yang sangat mudah dijumpai dan 

fasilitas seperti televisi, handphone, komputer dan media massa yang 

sering diberikan oleh keluarga tanpa menyadari efek dari media massa 

yang sering diberikan. Efek dari penggunaan fasilitas tersebut dapat 

menyebabkan remaja ingin meniru tokoh yang diidolakan seperti 

perilaku remaja yang ingin pacaran. Masa pacaran telah diartikan 

sebagai masa untuk belajar aktivitas seksual dengan lawan jenis, mulai 

dari ciuman, saling mastrubasi, seks oral, bahkan sampai hubungan 

seksual (Nursal, 2008). 
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Perilaku seksual pranikah pada remaja dapat memberikan 

beberapa dampak negatif. Dampak negatif secara psikologis dapat 

berupa perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, merasa 

bersalah dan berdosa. Remaja perempuan yang hamil diluar nikah 

akan menjadi beban mental terhadap remaja dan bisa menimbulkan 

depresi, terlebih jika mereka belum siap menjadi ibu dan calon ayah 

tidak mau bertanggung jawab. Terlebih beberapa remaja yang hamil 

dan melahirkan membawa perubahan drastis baik secara fisik, mental 

dan emosional dalam hidup remaja, sehingga membuat remaja rentan 

terkena depresi. 

Dampak secara sosial antara lain dikucilkan oleh masyarakat, 

putus sekolah pada remaja perempuan yang hamil dan perubahan 

peran menjadi ibu serta tekanan dari masyarakat yang mencela dan 

menolak keadaan tersebut. Secara fisiologis dapat menimbulkan 

kehamilan yang tidak diinginkan sehingga melakukan tindakan aborsi. 

Selain itu, dampak negatif dapat pula dilihat dari segi fisik yaitu 

berkembangnya penyakit menular seksual (PMS), HIV atau AIDS 

(Sarwono, 2010).  

Remaja yang hamil diluar nikah akan menjadi beban mental 

terhadap remaja dan bisa menimbulkan depresi, terlebih jika mereka 

belum siap menjadi ibu dan calon ayah tidak mau bertanggung jawab. 

Beberapa remaja yang hamil dan melahirkan membawa perubahan 
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drastis baik secara fisik, mental dan emosional dalam hidup remaja, 

sehingga membuat remaja rentan terkena depresi. 

Sprecher (dalam Rimawati, 2010), menyatakan faktor yang 

berhubungan dengan standar kebebasan seks pranikah adalah 

kerentanan dari jenis tempat tinggal seperti asrama/ kos-kosan. 

Remaja yang baru memasuki dunia perkuliahan memiliki keinginan 

untuk hidup mandiri jauh dari orangtua. Salah satu caranya adalah 

dengan tinggal di asrama/ kos-kosan. Tinggal di asrama/ kos-kosan 

memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu karena kurangnya 

pengawasan dari pemilik kos atau kontrol dari orangtua dapat 

membuat remaja memiliki keinginan untuk mencoba hal baru. Apabila 

remaja mendapat pengaruh negatif dari luar dan tidak memiliki 

pertahanan diri yang kuat dapat terjerumus ke dalam perilaku seksual 

pranikah. 

Suatu fenomena yang menarik adalah bahwa perilaku seksual 

pranikah justru banyak dilakukan oleh remaja yang berpacaran. 

Meskipun tidak semua remaja berpacaran melakukan hal tersebut, 

tetapi dari fakta tersebut menunjukkan kecenderungan yang 

mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Ironisnya, bujukan atau 

permintaan pacar merupakan motivasi untuk melakukan hubungan 

seksual dan hal ini menempati posisi keempat setelah rasa ingin tahu, 

agama atau keimanan yang kurang kuat serta terinspirasi dari film dan 

media massa (Mayasari & Hadjam, 2000).  
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Meier (dalam Lau, Markhan, Lin, Flores & Chacko, 2009) 

menyatakan bahwa pacaran merupakan prediktor terkuat inisiasi 

aktivitas seksual. Kasus seks pranikah yang dilakukan saat berpacaran 

menyebabkan hal-hal berbahaya yang tidak diinginkan seperti semakin 

tingginya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan yang erat dengan 

meningkatnya jumlah aborsi saat ini. 

Dikutip dari (Gual, 2015), adanya kasus aborsi yang dilakukan 

seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di kota 

Semarang berinisial EL (20 tahun), melahirkan paksa bayi dalam 

kandungannya bersama kekasihnya RM (20 tahun), dengan cara 

mengkonsumsi obat yang dibeli secara online untuk mengugurkan 

kandungan. Alasan EL melakukan aborsi karena orangtua EL tidak 

merestui hubungannya dengan kekasihnya RM. 

Aktivitas hubungan seksual pranikah ini tentunya bertentangan 

dengan nilai dan norma, baik agama maupun sosial kemasyarakatan. 

Tidak ada agama apapun yang memperbolehkan perilaku seksual 

pranikah. Anak yang tidak memiliki landasan agama yang kuat akan 

lebih mudah tergiur untuk melakukan perilaku seksual pranikah, untuk 

itulah remaja membutuhkan agama sebagai pengendali dirinya dalam 

memantapkan kepribadian dan dapat mengontrol perilakunya (Andisti 

& Rintandiyono, 2008). 

Seseorang yang memiliki agama yang baik dapat membentuk 

seperangkat moral dan keyakinan tertentu. Melalui agama seseorang 
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belajar mengenai perilaku bermoral yang menuntun mereka menjadi 

anggota masyarakat yang baik. Seseorang yang menghayati 

agamanya dengan baik cenderung akan berperilaku sesuai dengan 

norma (Azinar, 2013). Rothwell dan Hawdon, (2008), menjelaskan 

religiositas sebagai faktor protektif yang dapat membatasi perilaku 

menyimpang. Religiositas dalam kehidupan manusia memiliki fungsi 

individual dan fungsi sosial (Ancok & Suroso, 2005). 

Djarir (dalam Pradisukmawati & Darminto, 2014), menyatakan 

kualitas religiositas masyarakat Indonesia yang baik akan memberi 

kontribusi yang positif bagi pertumbuhan nilai-nilai moral, etika, dan 

spiritual yang diyakini banyak kalangan dan menjadi penangkalan 

untuk melakukan aktivitas seksual, akan tetapi dalam kenyataannya 

kualitas religiositas masyarakat Indonesia masih belum memuaskan 

dan masih timpang yang dapat menyebabkan masyarakat Indonesia 

menjadi merosot yang dikarenakan kalangan remaja yang tidak 

memiliki tingkat religiositas yang kuat sehingga dengan mudah 

menyerap budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia 

salah satunya adalah pergaulan bebas atau melakukan perilaku 

seksual di luar nikah. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Nuandri & Widayat, 2014) 

mengenai sikap terhadap religiositas dengan sikap terhadap 

kecenderungan perilaku seksual pranikah, menunjukkan bahwa 

religiositas sangat efektif sebagai cara untuk menunda atau bahkan 
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mencegah untuk mengarah pada kecenderungan perilaku seksual 

pranikah. Apabila penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan 

adanya hubungan antara sikap terhadap religiositas dengan sikap 

terhadap kecenderungan perilaku seksual pranikah, maka perlu 

sekiranya diadakan penelitian mengenai hubungan religiositas dengan 

perilaku seksual pranikah. 

Waruwu (2003), menjelaskan bahwa seseorang yang masih 

dalam masa remaja belum memiliki religiositas yang matang. Hal ini 

disebabkan karena masa remaja masih dalam masa pencarian 

identitas diri. Kaum remaja juga masih dalam tahap menjadi dewasa, 

sehingga mereka masih belajar untuk mengambil suatu keputusan 

dengan tepat. Mereka masih memilah-milah tentang hal apa saja yang 

akan dijadikan sebagai pegangan hidupnya. Peran orangtua disini 

dibutuhkan supaya bisa mengarahkan anak-anak mereka yang masih 

remaja untuk mengambil keputusan yang tepat. 

Salah satu penyebab perilaku seksual pranikah pada remaja 

yaitu kurangnya dukungan dari orangtua. Orangtua mempunyai peran 

yaitu membantu remaja dalam meningkatkan rasa percaya diri dan 

mengajarkan remaja membuat keputusan agar tidak terpengaruh 

teman-temannya. Tugas orangtua juga mengawasi perkembangan 

anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan 

(Haryani, Wahyuningsih & Haryani, 2015). 
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Orangtua yang sibuk, kualitas pengasuhan yang buruk, dan 

perceraian orangtua, dapat membuat remaja mengalami depresi, 

kebingungan, dan ketidakmantapan emosi yang menghambat mereka 

untuk tanggap terhadap kebutuhan remaja sehingga remaja dapat 

dengan mudah terjerumus pada perilaku yang menyimpang seperti 

perilaku seksual pranikah (Santrock, 2005). 

Kurangnya intensitas waktu yang dimiliki orangtua karena 

kesibukan orangtua dalam bekerja sehingga tidak memiliki waktu luang 

dengan anak juga berpengaruh terhadap perilaku seksual anak. 

Menurut hasil penelitian dari (Hasan, Boham & Rembang, 2016) 

sebagian besar orangtua tidak memiliki waktu untuk berdiskusi dengan 

anak karena kesibukan pekerjaan. Tidak adanya pendampingan 

orangtua membuat anak salah memahami masalah seks dan mulai 

berani mencoba melakukan hubungan seks pranikah. 

Menurut Syarifudin (dalam Handayani & Setyawan, 2015) 

Remaja seringkali merasa tidak nyaman atau tahu untuk 

membicarakan masalah seksualitas dan kesehatan reproduksinya. 

Remaja lebih senang menyimpan dan memilih jalannya sendiri tanpa 

berani mengungkapkan kepada orangtua. Hal ini disebabkan karena 

ketertutupan orangtua terhadap anak terutama masalah seks yang 

dianggap tabu untuk dibicarakan serta kurang terbukanya anak 

terhadap orangtua karena anak merasa takut untuk bertanya (Dhede, 

2010). Remaja yang tidak mendapat informasi yang cukup dari 
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orangtuanya mengenai masalah seks lebih sering mencari informasi 

tersebut dari teman atau media informasi lain. 

Salah satu informasi yang digunakan oleh remaja adalah media 

massa, seperti televisi, radio dan media massa lainnya. Maraknya 

pengaruh media massa salah satunya yang berisi pornografi yang 

mudah remaja akses. Paparan pronografi secara terus menerus, 

peniruan melalui media massa memengaruhi sikap dan perilaku 

remaja. Peningkatan penggunaan modeling simbolik, seperti televisi, 

radio dan media massa lainnya, maka orangtua, guru dan role model 

lainnya menjadi kurang memiliki peran yang penting dalam 

pembelajaran sosial remaja (Musthofa & Winarti, 2010). 

Peran orangtua sebenarnya sangat dibutuhkan anak usia 

remaja. Pemberikan informasi pengetahuan seks yang tepat dan 

kerjasama dalam pendampingan anak juga harus dilakukan oleh 

orangtua. Orangtua adalah pihak yang paling bertanggung jawab akan 

hal tersebut. Mengingat anak remaja memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi maka masa inilah yang sesungguhnya penting bagi orangtua 

untuk diperhatikan dalam memasuki nilai dan norma yang berlaku 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Hasan, Bohan & 

Rembang, 2016).  

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang 

memberikan pengaruh sangat besar bagi tumbuh kembang anak 

remaja. Secara ideal perkembangan anak remaja akan optimal apabila 
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mereka bersama keluarga yang harmonis, sehingga berbagai 

kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi dan memiliki role model 

yang positif dari orangtuanya sendiri (Banun & Setyorogo, 2013).  

Dewi (2006), menyebutkan bahwa peran orangtua dalam 

menghadapi perubahan seksualitas sangat kurang, orangtua kurang 

dalam memperhatikan perubahan pada remaja. Disinilah peran 

orangtua dalam memberikan informasi pada remaja, agar remaja tidak 

memiliki perbedaan persepsi tentang perilaku seks pada remaja, dan 

peran orangtua memberikan persepsi yang negatif terhadap remaja 

(Imron, 2011).  

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

secara ilmiah apakah ada hubungan antara religiositas dan peran 

orangtua terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja akhir. 

B. Tujuan Penelitian 

     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan hubungan 

empirik antara religiositas dan peran orangtua terhadap perilaku 

seksual pranikah pada remaja akhir. 
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C. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian tentang religiositas dan peran orangtua 

terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja ini akan 

mengembangkan bidang psikologi terutama psikologi perkembangan, 

sosial, dan klinis 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis dengan penelitian ini dapat mengetahui cara 

mengendalikan perilaku seksual pranikah pada remaja akhir dari peran 

orangtua dan religiositas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


