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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.01. LATAR BELAKANG MASALAH 

Remaja di Indonesia merupakan generasi penting di Indonesia.  

Berdasarkan hasil Susena Tahun 2017 (BPS,2017) Indonesia memiliki 63,6 juta 

jiwa remaja, dan jumlah tersebut adalah seperempat dari jumlah penduduk 

Indonesia, artinya satu dari empat penduduk Indonesia adalah remaja.  Batas usia 

remaja menurut PBB adalah 15-24 tahun (Sarwono, 2011).  Pada usia tersebut 

pemuda di Indonesia mayoritas masih menempuh masa pendidikan dari SMA 

hingga perguruan tinggi. 

Pawestri (2012) menyampaikan bahwa masa remaja adalah masa 

peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa, ketika mengalami pubertas atau 

kematangan seksual muncul minat-minat dan keingintahuan yang tinggi terhadap 

seksualitas.  Pada remaja terjadi perubahan-perubahan, baik peruabahn fisik dan 

psikologis.  Perubahan fisik ditandai dengan kematangan organ-organ tubuh, 

terutama organ reproduksi dan pada perubahan psikologis terlihat pada 

kematangan pribadi dan kemandirian. Evi dan Suriah (2013) mengemukakan 

bahwa kematangan psikologis juga ditandai dengan ketertarikan terhadap lawan 

jenis, sehingga banyak remaja lebih senang menghabiskan waktunya dengan 

lawan jenis hingga berakhir pada pacaran. 

Berpacaran bagi remaja yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang 

universitas atau mahasiswa merupakan salah satu sarana untuk mengetahui 

informasi tentang seksualitas, berbagi pengetahuan kepada pasangan dirasakan 

oleh para mahasiswa bukanlah hal yang tabu, karena dilakukan oleh rasa suka 

sama suka (Pawestri, 2012).  Konformitas terhadap teman sebaya juga menjadi 
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salah satu alasan para mahasiswa berpacaran (Santrock, 2003).  Berpacaran 

belakangan ini menjadi hal yang umum dilakukan oleh mahasiswa. Selama 

berpacaran melakukan aktivitas seksual pun dirasa menjadi hal yang wajar, 

berciuman merupakan salah satu aktivitas seksual yang dianggap wajar. 

Santrock (2003) mengungkapkan bahwa perilaku seksual pada remaja 

merupakan hal yang progresif, perilaku seksual biasanya diawali dengan 

berciuman lalu diikuti dengan necking dan petting lalu pada puncaknya akan 

melakukan sexual intercourse. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil dari pengakuan 

teman-teman peneliti yang pernah melakukan perilaku seksual. Pada 20 

September 2018 dari 10 teman peneliti mengaku pernah berciuman dengan pacar 

mereka. Didapat data 4 dari 10 teman peneliti pernah tidur sekamar dengan pacar 

mereka, melakukan petting dan oral sex, sedangkan 5 dari 10 teman peneliti 

pernah melakukan sexual intercourse dengan pacar masing-masing serta 9 dari 

10 teman peneliti sudah berciuman dari bibir ke bibir dengan pacarnya.  Diakui 

oleh mereka bahwa perilaku yang mereka lakukan di awali dengan aktivitas 

seksual ringan, mulai dari berpelukan, berciuman, hingga melakukan sexual 

intercourse.  Selain itu ada beberapa faktor yang mendukung para narasumber 

untuk melakukan perilaku seksual yaitu kebebasan, kondisi tempat tinggal yang 

jauh dari orang tua menyebabkan mereka dapat melakukannya di kos dan di hotel. 

Seksualitas masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan di Indonesia, sehingga 

para mahasiswa mencari tahu sendiri akan keingintahuan mereka terhadap 

seksualitas, informasi tentang seksualitas saat ini sangat mudah di dapatkan mulai 

dari tayangan televisi hingga akses informasi di internet.   

Lisnawati & Lestari (2015) menyampaikan banyak faktor yang menjadi 

penyebab perilaku seksual pranikah, salah satunya adalah kurangnya peran 
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komunikasi orang tua kepada anak juga menjadi salah satu faktor terjadinya 

perilaku seksual pranikah pada mahasiswa, pengetahuan yang rendah terhadap 

seksualitas menyebabkan mahasiswa mencari informasi diluar bimbingan orang 

tua.  

Menurut Kusuma (2007, h.46) hubungan seksual pranikah adalah 

hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam ikatan 

penikahan yang sah.  Faktor lain penyebab perilaku ini adalah karena aktifnya 

perilaku seksual mahasiswa dan tidak mampu menahannya sehingga saling 

melampiaskan dengan pasangannya.  Menurut Gunarsa (dalam Pratiwi, 2009) 

dorongan seks sendiri datang jauh sebelum seseorang memiliki kesempatan untuk 

melakukannya secara bebas, hal tersebut juga menyebabkan para mahasiswa 

memilih melakukan seks pranikah. 

Masa pranikah atau masa pacaran merupaka waktu yang tepat untuk 

mengenal satu dengan lainnya.  Usia, biaya, pasangan dan banyak hal 

mempengaruhi individu untuk menunda pernikahan, sehingga akan melakukan 

seks pranikah karena tidak mampu menahan.  Menjadi memprihatinkan karena 

perilaku seks pranikah ini cenderung meningkat di lingkungan mahasiswa.  Tingkat 

kematangan seksual pada mahasiswa ini tidak dapat disalurkan, karena 

tertundanya ikatan pernikahan yang disebabkan masa studi, sehingga para 

mahasiswa yang sudah memiliki pacar memilih melakukannya dengan pacarnya 

ditambah kebebasan sebagai seoran mahasiswa yang pengawasan orang tuanya 

sudah tidak ketat.  Hubungan seksual sendiri memiliki resikonya yaitu kehamilan 

yang tidak diinginkan, putus sekolah, penularan penyakit seks, hingga berlanjut 

pada aborsi.  Bersumber pada data Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

dan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) pada Oktober 2013, sebanyak 62,7% 
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hubungan seks pranikah terlah di lakukan oleh remaja Indonesia, dan 21% 

diantaranya melakukan aborsi.   

Kemajuan teknologi dan perubahan zaman juga menjadi salah satu faktor 

terjadinya perilaku seksual pranikah yang menyebabkan siapapun, termasuk 

mahasiswa dengan mudahnya mengakses informasi mengenai seksualitas yang 

selama ini dianggap tabu (Cynthia, 2007). Rendahnya edukasi seksualitas 

menyebabkan para mahasiswa yang memperoleh informasi baru mengenai 

seksualitas tidak memiliki kontrol sehingga menyebabkan perilaku seksual 

pranikah pada mahasiswa dan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.  

Globalisasi juga menjadi salah satu faktor mahasiswa melakukan 

hubungan seks sebelum pernikahan.  Budaya permisif yang dianut para 

mahasiswa menyebabkan mahasiswa memperbolehkan apa saja dilakukan 

selama berpacaran, termasuk berhubungan tubuh (Cynthia, 2007).  Mahasiswa 

merasa memiliki kebebasan yang lebih luas daripada masa remaja awal mereka 

sehingga dengan mudah melakukan seks pranikah.  Banyak mahasiswa yang 

melakukan hubungan seksual sebelum menikah sebagai salah satu “alat” untuk 

mengendalikan hubungan mereka, serta menganggap hubungan seksual sebelum 

menikah adalah sarana untuk menyalurkan cinta dan sayang (Ristandiyono, 

2008).  

Berpacaran sebenarnya tidak dilarang oleh agama selama masih 

menganut norma-norma dan aturan yang ada, Bell (dalam Andisti, 2008) 

menyampaikan pacaran merupakan hal yang penting bagi remaja karena masa 

peralihan dari remaja menuju dewasa dan salah satu cara untuk memiliki 

pasangan hidup.   
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Banyak hal yang dilakukan selama masa pranikah, diantarnya masa 

pengenalan satu dengan yang lainnya.  Beberapa perilaku seksual pun dilakukan 

selama masa pranikah, yang paling umum terjadi adalah berciuman.  Perilaku 

tersebut dianggap sesuatu yang wajar apabila dilakukan atas dasar suka dengan 

suka, walaupun pelakukanya mengetahui hal tersebut bertentangan dengan hal 

yang mereka anut, mereka tetap melakukan hal tersebut karena dianggap wajar 

dan banyak orang lain yang melakukannya (Pawestri, 2012).  Perilaku seks 

pranikah yang paling intim adalah bersenggama banyak dilakukan oleh 

mahasiswa dan mahasiswi yang mayoritas adalah usia remaja.   

Kebebasan dan kurangnya kontrol dari orang tua merupakan salah satu 

penyebab terjadinya hubungan intim selama masa pacaran. Ada beberapa tempat 

yang biasa dijadikan tempat untuk melakukan perilaku seksual, ada yang 

melakukan di kampus, kos atau kontrakan, tempat hiburan, rumah, bioskop, café, 

kantor, mobil, hotel, dan tempat lain.  Tempat-tempat itu adalah tempat-tempat 

dimana orang memiliki kebebasan lebih dari pada tempat lain, serta tertutup untuk 

akses dari pihak luar.  

Berdasarkan salah satu hasil wawancara peneliti dengan narasumber ada 

salah seorang mahasiswi yang akhirnya memilih untuk melakukan aborsi karena 

malu harus menanggung kehamilan sebelum pernikahan sedangkan pihak laki-

laki tidak ingin melakukan pernikahan dalan waktu dekat.  Kasus aborsi sendiri 

merupakan kasus yang cukup tinggi jumlahnya di Indonesia. Berdasarkan 

penelitian yang di lakukan WHO (BKKBN), tingkat aborsi secara global ada 28 

kejadian dari 1000 kehamilan dalam 1 tahun, sedangkan menurut BKKBN ada 

kurang lebih 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi di Indonesia, dan mayoritas 

kasus aborsi dilakukan karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.   
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Fenomena ini juga menjadi unik karena narasumber yang peneliti 

wawancara mengetahui bahwa perilaku seksual pranikah tidak sesuai dengan 

norma masyarakat dan norma agama yang dianutnya.  Munculnya perilaku 

seksual pranikah yang ada di kalangan mahasiswa dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor (Sarwono, 2011), yaitu harga diri, religiusitas, kecerdasan 

emosional serta   konformitas. Ancok dan Suroso (2001) menyampaikan bahwa 

faktor religiusitas yang merupakan keyakinan individu terhadap pencipta (Tuhan) 

yang bukan hanya dalam bentuk ibadah, tetapi juga kegiatan yang lain. 

Kehidupan religiusitas di Indonesia sendiri sudah ada sejak lama, dapat 

dilihat dalam proses kemerdekaan yang tidak terlepas dari kekuatan agama 

(Zulkarnain, 2017). Sebagai negara yang religius Indonesia mewajibkan warga 

negaranya untuk beragama dan berkeyakinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Di Indonesia agama serta budaya banyak memberikan multikultur yang sangat 

kental dalam kehidupannya (Zulkarnain, 2017).   

Pentingnya arti religius bagi warga negara Indonesia sudah ditanamkan 

sejak kecil pada masyarakatnya, mulai dari keluarga, orang tua yang sejak dini 

mengajak anaknya beribadah, dengan tujuan untuk mengenalkan anaknya sejak 

dini kepada Tuhan yang mereka percaya.  Di lingkungan sekolah hingga 

universitas religiusitas juga tidak luput diajarkan, dengan adanya pendidikan 

agama dan kewarganegaraan. 

Para mahasiswa dinilai sudah mampu untuk berpikir lebih matang, 

seharusnya mampu menahan hasrat seksual mereka, dengan tidak melakukan 

hubungan seks pranikah, karena banyak resiko yang ditimbulkan, salah satunya 

adalah dosa secara agama.  Namun hasrat seks yang cukup kuat seringkali 

membuat para mahasiswa tidak mampu menahan walaupun mereka sendiri 
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sebenarnya mengetahui norma agama dan norma dalam masyarakat 

melarangnya.  Hubungan seksual atau bersetubuh dianggap benar secara etika, 

agama, dan moral apabila dilakukan pada pasangan yang sudah memiliki ikatan 

perkawinan (Dianawati, 2002). 

Religiusitas dapat menjadi salah satu faktor untuk tidak melakukan seks 

pranikah, karena agama melarang pemeluknya untuk melakukan seks pranikah. 

Dalam Kitab Suci, Ibrani 13:4 disampaikan “Hendaklah kamu semua penuh hormat 

terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab 

orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah.” Hal tersebut berarti seks 

pasca pernikahan adalah satu-satunya bentuk hubungan seks yang di restui 

Tuhan, dengan kata lain apabila seks dilakukan pranikah akan menjadi tindakan 

dosa.   

Ketika seseorang menjadi remaja, keraguan atas kepercayaan atau 

agamanya ketika anak-anak, menjadi memiliki pandangan hidup yang dapat 

memberi kepuasan baginya, atau mungkin juga menjadi meninggalkan 

kepercayaan yang dianut keluarganya karena tidak memberi kepuasan dalam 

hidupnya.  Hurlock (2004) menyampaikan bahwa para remaja sebenarnya tidak 

terlalu memperhatikan masalah agama dibandingkan ketika mereka lebih muda, 

itulah mengapa pada periode ini, disebut sebagai “periode dalam kehidupan yang 

paling tidak religius” sikap ini ditunjukkan dengan perilaku acuh terhadap 

agamanya. 

Van der Lans (dalam Sarwono, 2001) mengatakan bahwa agama bukanlah 

inti dari perilaku manusia, tetapi adalah salah satu cara untuk menyesuaikan diri 

kepada lingkungan, atau biasa kita kenal dengan coping behavior.  Sebenarnya 

agama tidak menentukan perilaku penganutnya, namun agama dan perilaku 
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merupakan hal yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan 

sehingga dirasa sangat berpengaruh dalam ilmu psikologi, American 

Psychological Association bahkan membentuk divisi Psikologi Agama.   

Religiusitas dapat menjadi salah satu faktor untuk tidak melakukan perilaku 

seksual pranikah pada mahasiswa, berdasarkan Pergament dan Park (dalam 

Sarwono, 2001) dalam ilmu psikologi agama dapat berperan sebagai sarana 

coping, yang dapat berdampak positif dan juga negatif.  Hal positif secara 

psikologis yang ditimbulkan adalah penganut agama memiliki makna hidup, 

mempunyai tujuan hidup yang jelas, merasa lebih bahagia karena hidupnya jadi 

lebih berarti. 

Prasetya (1993) mengungkapkan dalam ilmu behavioristik, kita mengenal 

tentang stimulus-respon.  Beberapa perilaku individu ditentukan oleh stimulus dari 

luar, salah satu stimulusnya adalah agama.  Ketika seseorang diberi disiplin dan 

struktur yang ketat, seseorang tersebut akan lebih terarah hidupnya, walaupun 

tidak semuanya demikian.  Beberapa agama memberikan konsep hadiah dan 

hukuman bagi penganutnya, seperti ketika seseorang berbuat baik maka akan 

mendapat pahala, ketika melakukan hal buruk akan mendapatkan dosa.   

Namun tidak semua mahasiswa merasa bahwa sistem hukuman dan 

hadiah ini cukup untuk mengatur perilaku mereka, sehingga tetap terjadi perbuatan 

yang dianggap dosa yang itu seks pranikah.  Apabila seseorang taat dan patuh 

kepada agamanya, serta menjalankan ajaran agama, tentu seks pranikah tidak 

terjadi pada mahasiswa, karena para penganut agama tau bahwa melakukan seks 

pranikah adalah perbuatan dosa (Prasetya, 1993).   

Meskipun Sarwono (2001)  menyampaikan bahwa moral dan religi 

merupakan bagian yang cukup penting dalam jiwa mahasiswa namun pada 
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kenyataannya, saat ini moral dan religi tidak mampu membendung perilaku 

mahasiswa agar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, misalnya pada 

masalah perilaku seksual mahasiswa.  Perihal tentang keperawanan dan 

keperjakaan pada seorang mahasiswa juga merupakan sesuatu yang masih di 

junjung tinggi dalam budaya timur (Kusuma, 2007) 

Terjadi juga kasus perilaku seksual pranikah pada remaja pada anak 

dibawah umur, pelakunya adalah seorang Ustad yang mencabuli 4 santri di 

pesantren, bahkan para korban diharuskan menyumpah kepada Al-Qur’an agar 

tidak menceritakan kejadian pelecehan seksual tersbut kepada orang lain, 

perbuatan tersebut tidak dilakukan hanya sekali namu sejak 2012-2016 

(merdeka.com, 2016).  Pelaku yang tergolong religiusnya tinggi tentu mengetahui 

perbuatan yang dilakukan adalah dosa, namun tetap saja pelaku melakukan 

perbuatan tersebut karena tidak mampu menahan hasrat seksual, dan 

memanfaatkan statusnya sebagai guru mengaji untuk mengancam pada para 

korbannya.   

Dilihat dari data yang sudah diuraikan di atas banyaknya kasus seks 

pranikah di Indonesia menjadi tidak berkesinambungan dengan religiusitas yang 

tinggi di Indonesia, orang memiliki religiusitas yang baik tidak seharusnya 

melakukan seks pranikah, namun kenyataannya banyak orang yang religius masih 

melakukan seks pranikah.   

Utami (2012) menyampaikan bahwa mengukur tingkat religiusitas 

seseorang sangatlah kompleks, tidak dapat hanya melihat dari penampilan 

fisiknya saja.  Religiusitas tidak hanya multidimensional, tetapi juga dinamis 

terutama pada masa remaja, dimana pada individu mempelajari dirinya sendiri 

bagaimana dunia melihat mereka (Pearce dkk, 2017).  Penelitian yang diadakan 
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oleh Idayanti (2002) juga menyampaikan adanya hubungan antara religiusitas 

terhadap perilaku seksual pranikah, yang menghasilkan korelasi negatif, semakin 

tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin rendah perilaku seksualnya, 

besarnya sumbangan faktor religiusitas terhadap perilaku seksual mahasiswa 

yang berpacaran adalah sebesar 77% sendiri. 

 Berdasarkan uraian yang sudah peneliti jelaskan, penting untuk dilakukan 

penelitian tentang hubungan religiusitas dengan perilaku seksual pranikah pada 

mahasiswa karena banyak terjadi kasus kehamilan di luar pernikahan yang 

berakhir pada tindakan aborsi dimana pelakunya memiliki tingkat religiusitas yang 

baik. 

 

2.01. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas 

dengan perilaku seksual pranikah mahasiswa. 

 

3.01. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

3.01.01. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu psikologi, 

Psikologi Perkembangan, Psikologi agama dan Psikologi Sosial khususnya yang 

berkenaan kepada isu sosial mengenai religiusitas dengan perilaku seksual dan 

diharapkan agar lebih bijak dalam menerapkan religiusitas dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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3.01.02. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi atau  

acuan  pada  mahasiswa  mengenai  religiusitas  terkait  dengan  perilaku seksual 

pranikah pada mahasiswa, agar lebih bijak dalam menjalankan hubungan selama 

berpacaran, karena banyak resiko yang diakibatkan dari hubungan seks di luar 

pernikahan. 

 

  


