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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sekarang ini pembicaran tentang pergaulan bebas dan perilaku 

seksualpada ruang lingkup mahasiswa/i saat ini mungkin sudah menjadi hal 

yang menarik, banyak ditemukan fenomena mahasiswi yang sudah 

terjerumus dalam perilaku seksual. Pangkahila (dalam Soetjiningsih, 2010) 

mengungkapkan bahwa perilaku seksual remaja merupakan segala tingkah 

laku seksual yang diawali oleh munculnya hasrat seksual untuk memenuhi 

peningkatan libido dengan melakukan rangsangan pada diri sendiri ataupun 

dengan pasangan yang diawali dari rasa tertarik dengan lawan jenis hingga 

bersenggama. 

Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Penelitian Bisnis 

dan Humaniora (LSCK-PUSBIH) di tahun 2008 menunjukan 97,05% dari 

1.660 mahasiswi di Yogyakarta sudah kehilangan kegadisannya saat kuliah 

(news.okezone.com). Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) 2010 menunjukan bahwa presentase remaja yang sudah pernah 

melakukan perilaku seksual 54% di Surabaya, 47% di Bandung, dan 52% di 

Medan, dan Jabodetabek 51%. (okezone.com). Dari data di atas dapat 

diketahui bahwa cukup banyak ditemui mahasiswi yang sudah melakukan 

perilaku seksual, bahkan sudah masuk ke tahap melakukan hubungan 

seksual.  

Pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Oktober 2017 

dengan beberapa mahasiswi dari beberapa perguruan tinggi di semarang, 

menurut responden saat ini marak ditemukan mahasiswi yang melakukan 

perilaku sekssual dengan pacarnya maupun dengan teman. Perilaku seksual 

yang dilakukan dari berpegangan tangan, berciuman bahkan hingga 
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melakukan hubungan seksual. Responden menganggap perilaku seksual 

merupakan hal yangbiasa apabila mereka melakukannya dengan rasa saling 

mencintai dan saling terikat dalam suatu hubungan pacaran bahkan jika 

mereka sama-sama mau melakukan. Oleh karena itu mahasiswa/i yang 

sudah melakukan hubungan pacaran, sama artinya dengan mengungkapkan 

dorongan seksualnya. Selama berpacaran mereka melakukan sentuhan fisik, 

bertemu untuk bercumbu, dan mencari kesempatan untuk melakukan 

hubungan seks. 

Menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 

Jogjakarta 2017, perilaku seksual (berciuman, seks oral, petting, dan 

berhubungan seksual)  memiliki dampak negatif. Perilaku seksual yang 

pertama berciuman dibagi menjadi dua yaitu cium kering dan cium basah, 

cium basah berdampak tertular virus atau bakteri dari lawan jenis (TBC, 

Hepatitis B, Infeksi tenggorokan, Sariawan).Perilaku seksual selanjutnya 

adalah seks oral berdampak terkena bibit penyakit (radang tenggorokan 

ataupun pencernaan) dan tertular IMS ketika pasangan mengidap 

IMS.Perilaku seksual petting dibagi menjadi dua, peting kering berdampak 

terinfeksi IMS dan dapat mengakibatkan lecet, yang kedua petting basah 

berdampak terinfeksi IMS.Berhubungan seksual berdampak terjadi 

kehamilan, terinfeksi IMS dan HIV, aborsi jika terjadi kehamilan yang 

tidak diinginkan. 

Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) di tahun 

2017 menunjukan bahwa presentase perempuan berumur 20-24 tahun 

melakukan hubungan seksual yaitu 22% yang menunjukan presentase lebih 

besar daripada laki-laki yaitu 12%. Dari data diatas menyebutkan jika lebih 

banyak presentase perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual 

karena terjadi begitu saja, dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian kepada perempuan khususnya pada mahasiswi. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa perilaku 

seksual banyak dilakukan oleh mahasiswi sedangkan disisi lain perilaku 

seksual memiliki dampak negatif. Mengapa mahasiswi melakukan perilaku 

seksual, sedangkan mereka mengetahui jika perilaku seksual memiliki 

dampak yang negatif ? 

Suwarti dan Pinandita (2014) menyebutkan bahwa perilaku seksual 

dilakukan ketika mahasiswi memiliki kontrol diri yang rendah. Jika 

mahasiswi memiliki kontrol diri yang rendah maka akan berperilaku  

maupun bertindak sesuai keinginan sendiri, termasuk menyalurkan hasrat 

seksualnya kepada pasangannya. Menurut Baumeister, Forster, Hofmann, & 

Vohs (2012) kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk menahan 

dirinya atau mengarahkan dirinya kearah yang baik dan ketika dihadapkan 

dengan godaan, mereka mampu menahan atau menolak. Menurut Borba 

(2008) kontrol diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

perasaan, pikiran maupun tindakan agar dapat menahan dorongan dari 

dalam dirinya maupun dorongan dari luar sehingga mampu bertindak baik 

dan benar.  

Remaja yang mampu mengendalikan diri atau mampu mengontrol 

dorongan seksualnya maka akan mampu mengalihkan dorongan seks 

dengan melakukan kegiatan positif (Sarwono, 2016), melindungi individu 

dari perilaku beresiko (Griffin, Scheier, Acevedo, Grenard & Botvin, 2012) 

dan berguna mengatur emosi, mengolah pikiran dan mengendalikan 

tindakan perilaku yang sesuai standart masyarakat (Denson, DeWall, 

&Finkell, 2012).  

Pada kenyataanya berdasarkan hasil wawancara yang sudah 

dilakukan oleh peneliti pada Oktober 2017 ada beberapa alasan mahasiswi 

melakukan perilaku seksual, diantaranya melakukan perilaku seksual 

tersebut karena ingin mengungkapan atau membuktikan rasa sayang 

terhadap pasangannya, merasa dirinya sudah membutuhkan perilaku 
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seksual dan tidak mampu menahan diri untuk tidak melakukan perilaku 

seksual tersebut.  Dari penjelasan responden diatas peneliti menyimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi responden melakukan perilaku 

seksual adalah sudah adanya dorongan seksual dari dalam dirinya yang 

ditunjukan dengan merasa membutuhkan perilaku seksual, mengungkapkan 

rasa sayang kepada pasangannya, dan tidak bisa menahan diri dari dorongan 

seksual yang timbul dari dirinya maupun dari ajakan pasangannya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan kontrol diri dengan perilaku seksual pada 

mahasiswi”. Pada repository.unika peneliti menemukan penelitian tentang 

perilaku seksual pada mahasiswi dikaitkan dengan perilaku konsumsi 

pornografi (Ade, 2017), pendidikan seks (Kristyawan, 2016), pola asuh 

orang tua (Akbar, 2015; Susanto, 2012; Sari, 2015), , konformitas teman 

sebaya (Yatdianto, 2015), Religiusitas (Fernandes, 2009), penalaran moral 

(Wahyuni, 2001), kedewasaan (Seagma, 2010) dan pengetahuan tentang 

seks (Yuliastanty, 2016; Kurniawan, 2007). Dari uraian diatas dengan 

demikian peneliti pada penelitian kali ini akan berfokus pada hubungan 

kontrol diri dengan perilaku seksual mahasiswi yang sudah pernah diteliti 

sebelumnya ditempat lain dan dengan subjek siswa SMK oleh Windasari 

(2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada 

subjek penelitian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitimerumuskan pertanyaan 

penelitian adalah, “Apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan 

perilaku seksual mahasiswi di Semarang?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan 

antara kontrol diri dengan perilaku seksual mahasiswi di Semarang. 

 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian dari peneliti diharapkan dapat memberi kontribusi 

pada : 

1. Manfaat Teoritis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan pada psikologi sosial dan psikologi 

perkembangan terkhusus yang berkaitan dengan perilaku seksual 

dan kontrol diri. 

2. Manfaat Praktis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan terkait hubungan kontrol diri pada perilaku pada 

mahasiswi. 


