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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Manusia yang lahir di dunia akan mengalami proses perkembangan 

sepanjang hidupnya. Perkembangan yang dialami manusia pada umumnya 

adalah bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa sampai dengan dewasa lanjut. Masa 

remaja adalah salah satu masa perkembangan yang merupakan kelompok 

potensial yang memerlukan perhatian serius karena menurut Musthofa dan Winarti 

(2010) usia remaja memiliki proporsi jumlah seperempat lebih dari jumlah 

penduduk di dunia. 

Menurut Santrock (2003) masa remaja merupakan masa transisi dari 

kanak-kanak menjadi masa dewasa. Masa ini manusia mulai beralih dari 

ketergantungan hidup kepada orang lain menjadi ketergantungan dengan pilihan 

jalan hidupnya sendiri. Menurut Pangkahila (dalam Soetjiningsih, 2004) proses 

transisi para remaja tersebut mengalami proses kematangan secara kognitif, 

emosi, sosial dan seksual. Perubahan kondisi tersebut membuat individu 

menyesuaikan diri secara mental dan mengetahui pentingnya menganut suatu 

sikap, nilai-nilai dan minat yang baru. Dalam proses kematangan tersebut setiap 

remaja mengalami proses penyesuaian yang penuh dengan dinamika dan konflik. 

Masa ini merupakan masa yang rawan terjadi konflik karena pada masa ini remaja 

ingin memiliki kebebasan mengikuti teman sebaya yang berhubungan dengan 

pencarian jatidiri sedangkan di sisi lain mereka masih bergantung dengan orang 

tua.  

Menurut Bachtiar (2004) masalah yang sering muncul pada remaja yaitu 

karena kematang seksual tidak diimbangi dengan kematangan psikososial. 
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Remaja cenderung berperilaku menggunakan emosinya sehingga memiliki 

kerawanan dan kecenderungan penyalahgunaan alat reproduksi dengan atau 

tanpa memperhitungkan untung rugi dan kesehatan alat reproduksinya. Remaja 

banyak mengalami kegagalan yang disertai dengan akibat yang buruk bukan 

karena masalah yang diajukan kepadanya namun disebabkan karena proses 

pertumbuhan dan perkembangan. 

Menurut Pangkahila (dalam Soetjiningsih, 2004) proses kematangan 

remaja terkait kematangan fisik, sosial, emosional maupun kematangan hormon 

seksual. Kematangan hormonal seksual merupakan salah satu tahap yang 

memberikan goncangan bagi para remaja. Kematangan seksual membuat para 

remaja mulai mengalami perubahan secara fisik maupun biologis. Remaja putri 

mulai mengalami menstruasi dan remaja putra mulai mengalami mimpi basah. 

Perubahan tersebut membuat para remaja mulai mengalami ketertarikan seksual 

dengan lawan jenis maupun sesama jenis.           

Menurut Mayasari dan Hadjam (2000) manifestasi ketertarikan seksual 

tersebut diwujudkan mulai dari melirik ke arah bagian sensual pasangan sampai 

bersenggama. Menurut Pangkhalia (dalam Soetjiningsih, 2007) pemahaman yang 

masih kurang tentang perilaku seksual pada masa remaja sangat merugikan bagi 

remaja sendiri termasuk keluarganya karena hubungan seksual merupakan yang 

pribadi bagi individu. Hubungan seksual yang dilakukan sebelum menikah bagi 

kebanyakan agama merupakan hal yang melanggar norma.  

Perilaku Seksual sendiri menurut Sarwono (2013) adalah perilaku yang 

didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan 

sesama jenis dan tingkah laku tersebut bermacam-macam mulai dari perasaan 

tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Arti pranikah 

menurut KBBI (2008) adalah sebelum menikah. Perilaku seksual pranikah adalah 
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perilaku seksual yang dilakukan oleh dua orang sebelum menikah atau diluar 

perkawinan yang sah. Menurut Masland (2004) perilaku seksual bermacam-

macam yaitu masturbasi, French kiss, necking, petting, oral seks, Anal seks dan 

hubungan intim. 

Ahmadi dan Sholeh (2005) menyatakan fase remaja secara global 

berlangsung antara usia 12-21 tahun, dengan pembagian 12-14 tahun masa pra 

pubertas, 14-18 tahun masa pubertas, 18-21 tahun masa adolesen. Dari semua 

fase remaja, yang paling menarik untuk diperbincangkan adalah mahasiswa yang 

tergolong dalam fase remaja akhir atau masa adolesen. Remaja akhir merupakan 

usia kematangan seks dan sudah memasuki masa-masa puncak. Dorongan 

seksual di masa puncak dan disertai dengan adanya tuntutan untuk 

menyelesaikan kuliah terlebih dahulu sebelum menikah, maka jika tidak dapat 

mengendalikan nafsu dan dorongan seks, masa ini sangat rentan untuk 

melakukan hubungan seks pranikah (Sarwono, 2013). 

Nardani, Lukitaningsih, Muis dan Purwoko (2013) juga melakukan survei di 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya terkait perilaku seksual 

dengan jumlah subjek 275 mahasiswa, dan hasilnya 85% telah berpelukan, 81% 

berciuman, 53% meraba bagian tubuh yang sensitif, 38% petting, 37% oral seks 

dan 40% hubungan seksual. Survei lain dari Wulandari dan Muis (2014) terkait 

perilaku seksual yang dilakukan pada 310 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Surabaya, dan hasilnya 68% pernah berpelukan, 71% berciuman, 35% 

meraba bagian tubuh yang sensitive, 27% petting, 29% oral seks dan 24% 

hubungan seksual. Menurut survei Ardi dan Muis (2014) terkait perilaku seksual 

pranikah yang dilakukan di Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri 

Surabaya pada 304 mahasiswa menunjukan 77% pernah berciuman, 65% meraba 

bagian tubuh sensitif, 33% petting, 30% oral seks, 27% pernah hubungan intim.  
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Penulis melakukan wawancara dengan 2 orang mahasiswa dan 1 orang 

mahasiswi. Subjek tersebut terdiri dari mahasiswa angkatan 2015 dan angkatan 

2016 di Universitas X, subjek menjelaskan bahwa perilaku yang sering dilakukan 

adalah berciuman, memegang bagian sensitif, oral seks, hubungan intim. Menurut 

subjek tempat-tempat yang sering digunakan subjek untuk melakukan perilaku 

seksual tersebut yaitu rumah sendiri, kamar kos pacar, bioskop maupun didalam 

mobil. Subjek juga menjelaskan pertama kali perilaku seksual tersebut dilakukan 

ketika awal-awal pacaran yaitu ketika SMP dan SMA. Tetapi subjek menjelaskan 

bahwa perilaku seksualnya ketika lulus SMA semakin parah tidak hanya 

berciuman dan memegang bagian sensitif tetapi juga melakukan hubungan intim. 

Kedua subjek laki-laki juga menjelaskan bahwa subjek memiliki koleksi foto-foto 

bugil dari mantan pacarnya.  

Perilaku seksual pranikah pada mahasiswa pada akhirnya dapat 

mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan bagi para mahasiswa ini sendiri. 

Menurut Sarwono (2013) perilaku seksual pranikah menimbulkan akibat seperti 

kehamilan, aborsi tidak aman, Penyakit Menular Seksual (PMS) dan akibat 

psikososial seperti ketegangan mental, putus sekolah dan ekonomi. Data dari 

WHO (dalam Sarwono, 2013) menyebutkan dari 4,2 juta jumlah kasus aborsi yang 

ada di negara-negara ASEAN, Indonesia menyumbang sebanyak dua juta kasus 

aborsi dari jumlah tersebut dan hal tersebut merupakan kasus paling tinggi di Asia 

Tenggara.  

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku seksual pranikah tersebut 

menurut Sanderowitz dan Paxman (dalam Sarwono, 2013) yaitu faktor sosial 

ekonomi seperti rendahnya pendapatan dan taraf pendidikan, besarnya jumlah 

keluarga, rendahnya nilai agama, Citra diri yang rendah, kontrol diri yang kurang. 

Faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku seksual menurut Bachtiar (2004) 
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adalah pengalaman seksual, faktor kepribadian, tingkat penghayatan dan 

pemahaman nilai-nilai keagamaan, peran fungsi kontrol dalam keluarga dan 

penanaman moral, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Mahasiswa yang 

tergolong remaja akhir dengan pertumbuhan, perkembangan dan kecerdasan 

yang mendekati sempurna seharusnya mampu mengendalikan dorongan seksual 

yang muncul agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang merugikan diri sendiri.  

Faktor yang menarik untuk dibahas salah satunya adalah pemahaman dan 

penghayatan nilai-nilai keagamaan yang dimiliki oleh mahasiswa yang melakukan 

perilaku seksual pranikah tersebut. pemahaman dan penghayatan nilai-nilai 

agama yang dimiliki mahasiswa ditersebut yaitu religiositas. Menurut Ghufron dan 

Risniwita (2010) religiositas merupakan tingkat keterikatan individu terhadap 

agamanya yang menunjukan bahwa individu telah menghayati dan 

menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala 

tindakan dan pandangan hidupnya.  

Religiositas merupakan hal yang perlu ditanamkan atau diterapkan sejak 

dini agar menjadi berakhlak baik, karena yang berakhlak baik akan membentuk 

moral remaja tersebut menjadi baik juga. Menurut Hawdon dan Rothwell (2008) 

menjelaskan bahwa religiusitas adalah faktor protektif yang dapat membatasi 

perilaku menyimpang, salah satunya adalah perilaku seksual pranikah. Dengan 

faktor protektif yang kuat yaitu religiusitas yang kuat maka mahasiswa tidak akan 

memiliki kecenderungan perilaku seksual pranikah. Individu yang memiliki tingkat 

religiositas yang tinggi juga memiliki strategi dan pertahanan yang lebih baik untuk 

pertahanan menolak perilaku-perilaku yang beresiko seperti perilaku seksual. 

Religiositas selalu menjadi dasar pada keyakinan dan menjadi alasan tujuan 

hidup. Religiositas juga menjadi kekuatan seorang untuk dapat bertahan pada satu 
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tujuan dan mengembangkan diri menuju kehidupan yang lebih baik dan terhindar 

dari hal-hal yang tidak baik serta mampu menguatkan diri pada situasi sulit.  

Menurut Pradisukmawati dan Darminto (2014) penghayatan nilai-nilai 

agama menjadi peran yang sangat penting dalam kehidupan karena nilai-nilai 

agama yang dihayati tersebut menjadi pedoman dalam berperilaku dan juga 

penangkal aktivitas seksual sebelum menikah. Mahasiswa yang memiliki 

religiositas atau penghayatan yang tinggi terhadap nilai-nilai agama yang 

dianutnya maka mahasiswa tersebut cenderung dapat menampilkan perilaku 

seksual selaras dengan baik dan akan mencari kepuasan dari perilaku yang lebih 

produktif begitu pula seorang yang memiliki religiositas rendah tidak dapat 

menghayati kepercayaannya dengan baik dan dengan begitu seseorang akan 

mudah melanggar nilai-nilai yang ada diagamanya seperti perilaku seksual 

pranikah. Religiositas merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan nilai-

nilai dan kesadaran yang positif bagi para mahasiswa yang memiliki 

kecenderungan seksual yang meledak-ledak.  

Berdasarkan data-data diatas, perilaku seksual pranikah selalu meningkat 

dan memiliki dampak buruk yang meresahkan keluarga, masyarakat secara umum 

maupun individu yang melakukan tersebut. Berdasarkan faktor-faktor penyebab 

perilaku seksual pranikah tersebut, religiositas merupakan salah satu faktor yang 

menarik untuk dibahas. Melihat penelitian sebelumnya terkait perilaku seksual 

pranikah yang cukup jarang dilakukan maka penulis ingin melakukan penelitian 

terkait perilaku seksual pranikah dan religiositas. Penelitian sebelumnya telah 

dilakukan oleh Rizkia Salsabiela dalam program studi Psikologi dengan judul 

“Hubungan Antara Religiusitas Dengan Perilaku Seks Bebas Pada Siswa SMA 3 

Surakarta”. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut, penulis ingin 

meneliti religiositas dan perilaku seksual pranikah pada remaja akhir dengan 
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populasi mahasiswa. Oleh karena itu peneliti memilih judul “Hubungan Antara 

Religiositas dan Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa”. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

religiositas dengan perilaku seksual pranikah pada mahasiswa. 

1.03. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis maupun teoritis. 

Adapun manfaatnya sebagai berikut : 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kajian ilmu 

psikologi, terkhusus pada psikologi perkembangan, seksualitas dan sosial yang 

berkaitan dengan religiositas dan perilaku seksual pranikah mahasiswa. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan informasi tambahan 

yang dapat dijadikan acuan terkait dengan religiositas dan perilaku seksual 

pranikah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas terkait religiositas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


