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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa.  Masa peralihan ini meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai 

persiapan memasuki masa dewasa, bahkan juga merupakan persiapan untuk 

membentuk suatu kematangan, yang berarti siap untuk meninggalkan semua 

masa remaja menjadi dewasa. Masa remaja seperti ini dapat dikatakan sebagai 

masa peralihan yang sulit dan penuh tantangan sebelum memasuki masa dewasa. 

Masa peralihan yang dianggap sulit dan penuh tantangan itu terjadi  karena pada 

masa ini rasa ingin tahu para remaja meningkat, sehingga berbagai hal yang 

dianggap sebagai sesuatu yang baru dilakukan oleh para remaja (Rumini & 

Sundari, 2004) 

Pada masa remaja individu sudah mulai mengenal hubungan interpersonal 

lainnya salah satunya berpacaran. Istilah berpacaran bukan merupakan sesuatu 

hal asing lagi di kalangan remaja. Namun sejalan dengan hal tersebut dimana 

pacaran merupakan suatu langkah positif menuju jenjang pernikahan justru 

merupakan langkah awal dari kehidupan remaja yang rawan menimbulkan 

perilaku seksual. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh 

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

tingkah laku ini bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai dengan 

tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama (Sarwono, 2013). 
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Perilaku seksual yang tidak terkendali bisa berdampak buruk bagi remaja 

itu sendiri karena pada masa ini remaja mengalami beberapa perkembangan 

seperti perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan 

perkembangan seksual. Dalam pola perkembangan sikap dan perilaku seksual 

pada remaja saat berkencan, mereka awalnya hanya berpegangan tangan atau 

berciuman, tapi tidak menutup kemungkinan pada tahap berikutnya mereka akan 

melakukan hal-hal yang lebih berani termasuk berhubungan intim. Hal tersebut 

terjadi karena memang sudah menjadi sifat remaja untuk ingin tahu sekaligus 

mencoba. Santrock menjelaskan, masa remaja merupakan suatu masa 

melakukan eksplorasi dan eksperimen terkait masalah seksualitas, fantasi dan 

realita seksual (Kusumastuti, 2017). 

Selain itu kurangnya pemahaman tentang perilaku seksual serta 

melekatnya rasa ingin tahu pada remaja, membuat remaja selalu mencari hal-hal 

baru yang belum mereka ketahui. Soetjiningsih (Maryatun, 2013) mengatakan 

bahwa perkembangan sikap dan perilaku saat masa pubertas remaja tersebut 

yang mendorong hasrat remaja untuk mengetahui hal-hal baru dan melakukan hal-

hal baru pula, salah satunya adalah perilaku seksual. Data yang ada menunjukan 

terdapat 80% laki-laki dan 70% perempuan melakukan hubungan seksual selama 

masa pubertas serta 20% dari remaja tersebut mempunyai empat bahkan lebih 

pasangan. Dari data tersebut dapat dilihat kurangnya kendali perilaku seksual 

yang terdapat pada masa remaja. Masalah perilaku seksual sendiri merupakan 

salah satu topik yang selalu menarik untuk dibahas di kalangan remaja. Hal ini 

terjadi karena seksualitas merupakan suatu hal yang melekat pada diri manusia.  

Masalah ini juga didukung karena pada masa remaja tersebut lingkungan 

sosial yang lebih dominan adalah lingkungan teman sebaya. Lingkungan teman 
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sebaya merupakan suatu kelompok baru yang memiliki ciri, norma, serta 

kebiasaan yang jauh dari lingkungan rumah. Bahkan jika kelompok tersebut 

melakukan penyimpangan, maka remaja juga akan menyesuaikan diri dengan 

norma kelompok. Secara sosial masa remaja ditandai dengan semakin 

berkurangnya ketergantungan remaja dengan orangtua dan semakin lekatnya 

remaja dengan teman sebaya (Santrock, 2003). 

Banyaknya informasi yang tersebar di masyarakat saat ini merupakan 

sesuatu hal baru yang mudah didapatkan dalam rangka menyalurkan rasa ingin 

tahu pada remaja, menyebabkan semakin tingginya keinginan untuk menyalurkan 

hasrat perilaku seksual mereka. Santrock mengungkapkan remaja memiliki rasa 

ingin tahu yang tidak pernah terpuaskan mengenai seksualitas (Rahmawati & 

Realita, 2017). Dalam hal ini rangsangan dari berbagai perubahan dan kemajuan 

modernisasi tidak dapat dihindari oleh mereka. Mereka mulai berfantasi tentang 

seks, timbul rangsangan untuk beronani dan mastrubasi serta keinginan untuk 

melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, sehingga timbul gejala-gejala 

yang mengakibatkan pergaulan seks bebas, aborsi, hamil di luar nikah serta 

kasus-kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja. 

Minimnya pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi membuat remaja 

tidak mengetahui akibat dari perilaku seksual tersebut (Notoatmodjo, 2012). 

Perilaku seksual yang tidak sehat di kalangan remaja cenderung meningkat. 

Berbagai penelitian telah mengungkap betapa kian mengkhawatirkannya 

fenomena perilaku seksual remaja Indonesia saat ini. 

Berdasarkan survei yang dilakukan dari berbagai institusi di berbagai 

wilayah di Indonesia juga menunjukan maraknya perilaku seksual yang tidak 
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terkendali pada remaja. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 

Sumatera Barat menyatakan bahwa sebanyak 21% remaja di Bukit Tinggi, 13% 

remaja di Payakumbuh, dan 10.5% remaja di Padang telah melakukan hubungan 

seks. Data Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kementrian 

Kesehatan (Kemenkes) 2013, memamparkan bahwa 62.7% remaja di Indonesia 

telah melakukan hubungan seksual (Anonim, 2015). 

Survei lain yang dilakukan Yayasan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) pada 

2011 di Indonesia menunjukan bahwa rata-rata remaja mulai berhubungan seks 

pertama kalinya pada usia 19 tahun dengan mayoritas merupakan mahasiswa. 

Survei ini dilakukan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 

(Jabodetabek), Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali terhadap 663 responden 

pria dan wanita berusia 15-25 tahun. Sebanyak 69,6% remaja (462 orang) 

mengaku telah berhubungan seks dan 31% , di antaranya, merupakan mahasiswa, 

kemudian 18% karyawan kantor dan kelompok pedagang, pengusaha, buruh serta 

yang cukup mengkhawatirkan adalah 6% mereka yang mengaku telah 

berhubungan seks adalah masih berada di bangku SMP/SMA (Taryono, 2011). 

Data lain yang diperoleh dari Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Tulungagung 

ditemukan 10 mahasiswa yang tertular penyakit menular seksual (PMS) yang 

diakibatkan oleh perilaku seksual yang tidak terkendali. Dari data observasi 

tersebut juga dikatakan 95%  kasus HIV/AIDS di daerah Tulungagung disebabkan 

oleh hubungan seksual (Arif, 2015). 

Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa rentang usia dalam 

melakukan perilaku seksual yang tidak dapat dikendalikan ini semakin dini dan 

menyasar pada kalangan pelajar terutama mahasiswa. Presentase mahasiswa 

yang  melakukan perilaku seksual ini  cukup besar dan sekaligus menunjukan 
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bahwa nilai-nilai hidup para generasi muda Indonesia sedang dalam proses 

perubahan dan minimnya kendali terhadap perilaku seksual.  

Siswoyo mengatakan bahwa mahasiswa dapat didefinisikan sebagai 

individu yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri maupun swasta 

atau lembaga lain yang setingkat perguruan tinggi (Papilaya & Huliselan, 2016). 

Seorang mahasiswa dapat dikatagorikan sebagai remaja akhir sekitar usia 18 

sampai 25 tahun. Yusuf menyatakan tahap ini dapat dikatagorikan pada masa 

remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dapat dilihat dari segi perkembangan, 

tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini merupakan pemantapan pendirian 

hidup (Zelika, Koagouw, & Tangkudung, 2007). 

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa mahasiswa seharusnya sudah 

memiliki kematangan pendirian dalam kendali perilakunya, namun masalah-

masalah perilaku seksual rawan terjadi pada rentan usia mahasiswa. Perilaku 

seksual dapat ditekan apabila terdapat kendali diri yang kuat. Aviyah dan Farid 

(2014) dalam jurnalnya mengatakan kendali diri sebagai suatu akivitas 

pengendalian tingkah laku. Kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur 

dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah 

konsekuensi yang positif. Kendali diri juga menggambarkan keputusan individu 

yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun 

untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan. 

Kendali diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan 

digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam 

menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan tempat tinggalnya. Kendali diri 

juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam hal dorongan perilaku 
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seksual (Sarwono, 2013). Kemampuan mengendalikan diri berkembang dengan 

bertambahnya usia. 

Pada masa remaja dalam hal ini mahasiswa, kemampuan mengendalikan 

diri berkembang seiring dengan kematangan emosi. Emosi dapat dikelompokkan 

pada rasa amarah, kesedihan, takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel dan malu 

(Nisya & Sofiah, 2012). Mahasiswa seharusnya sudah memiliki kendali diri dalam 

perilaku seksualnya. Kendali perilaku seksual pada mahasiswa seharusnya 

menjadi penghubung yang baik untuk menghindari perilaku yang menyimpang 

yaitu perilaku seksual yang berisiko. Pada kenyataannya, mahasiswa masih 

menjadi satu kategori yang memiliki masalah kendali perilaku seksual dengan 

angka yang cukup tinggi seperti pada penjelasan sebelumnya. Kurangnya kendali 

terhadap perilaku seksual pada mahasiswa saat ini selain berisiko tentu juga dapat 

memberikan beberapa dampak negatif.  

Dampak negatif secara psikologis akibat kurangnya kendali perilaku 

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

bersalah dan berdosa. Dampak yang terjadi  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. Sedangkan, dampak 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, 

2013). 
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Pada bulan Oktober 2018 peneliti melakukan wawancara tentang kendali 

perilaku seksual kepada empat mahasiswa yang diantaranya dua laki-laki dan dua 

perempuan yang mengaku telah melakukan perilaku seksual. Keempat 

mahasiswa tersebut memiliki pengalaman dengan perilaku seksual yang berbeda-

beda.  

Salah satu yang mahasiswa yang peneliti wawancarai adalah G, 

mahasiswa perempuan yang sudah memiliki pacar ini mengaku sudah melakukan 

hubungan seksual dengan pacarnya. 

Ya gitu pas ada rasa pengen ngontrolnya susah sih, ya tapi sebisa 
mungkin ditahan. Tapi kalo pas pacar aku lagi mau gitu, apalagi pas lagi 
berduan aja ya “sikat” aja sih.  Kalo awalnya tahu tentang yang kayak giitu 
dulu gara-gara nonton “bokep” sih, terus pas ada kesempatan buat nyoba-
nyoba ya langsung “hajar” aja. Orangtua sendiri ya pernah sih ngasih tahu 
info tentang seks, tapi ya yang standar-standar aja. Orangtua aku di rumah 
sih enak orangnya, gak ngekang ngebebasin tapi masih dikontrol sih enak 
buat sharing lah pokoknya, tapi kalo masalah ini ya gak aku omongin. 

 

Dari hasil wawancara mahasiswa lain yaitu A, mahasiswa perempuan yang 

mengaku belum mempunyai pacar ini juga sudah melakukan hubungan seksual 

dengan teman laki-lakinya. 

Ya kalo pas “sange” sih susah nahannya, namanya kayak gitu kan 
alamiah ya jadi gimana tetep pengen ngelampiasin aja hehehe. Kadang-
kadang sih ya mastrubasi sendiri pake alat (vibrator), tapi pas pengen 
banget ya cari temen cowok yang bisa diajakin juga ada sih banyak tinggal 
pilih. Biasanya pas di kos sendirian ya suruh dateng aja pasti dianya mau 
juga. Awalnya dulu aku tau kayak gitu sih gara-gara liat-liat di internet video-
video porno gitu, terus penasaran deh. Gak pernah sih kalo aku juga di 
kasih tau tentang infi-info tentang seksual gitu sama orangtua aku. 
Orangtua aku soalnya ngebebasin apa-apa gak pernah di atur dari dulu 
gitu, ya aku sih santai aja jadinya gitu. 
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Wawancara lainya lagi adalah dengan D, mahasiswa laki-laki mengaku 

sudah mempunyai pacar yang telah melakukan hubungan seks dan terkadang 

juga menggunakan jasa pekerja seks komersial (PSK) 

Gue jujur aja gak bisa sih, kalo pas lagi ada muncul ke inginan ya 
disalurin aja lah hehehe,  gue kalo cuman onani aja gak puas rasanya. 
Sering-serinngnya sih cari tinggal hubungin kenalan gue aja yang ada 
“stock” cewek, kan banyak tu kalo mau cari juga di Sunan Kuning banyak 
kan hehe. Tapi kalo pas lagi “bokek” gak ada duit ya paling sama pacar aja 
sih, pokoknya tergantung kondisi aja lah kalo gue. Gue tau tentang seks iitu 
ya pertama kali dari temen-temen, terus akhirnya cari-cari di internet video 
bokep gitu eh malah ketagihan sampai akhirnya nyoba. Orangtua gue sih 
orangnya santai tapi kadang ya tetap masih suka nasehati, pernah juga kok 
aslinya gue di kasih tau sebelum kuliah disini tentang bahayanya seks 
bebas dulu 

 

Di tempat lain wawancara yang peneliti lakukan adalah kepada H, 

mahasiswa laki-laki yang mengaku belum mempunyai pacar namun telah 

melakukan hubungan seksual dengan teman wanita.  

Aku sih berusaha ngontrol, tapi gimana kadang malah aku yang di 
ajakin sama temen aku kalo gitu ya mau gimana lagi akhirnya mau-mau 
juga sih aku kalo di paksa hehehe. Biasanya kalo pas pengen ya mainnya 
sama temen aja lah gak punya pacar juga soalnya. Ya itu, awalnya sama 
temen itu diajakin sama dia terus akhirnya jadi keterusan sampe sekarang, 
padahal juga gak pacaran, ya sama untungnya sama enaknya lah. Kalo 
dikasih pengetauan dari orangtua sih gak pernah sama sekali tentang seks. 
Orangtua aku tu tipenya ngekang kayak gaya militer gitu dah, mungkin 
gara-gara dia dari orang militer gitu kali ya. 

 

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, dapat dilihat bahwa masih 

terdapat mahasiswa yang tidak dapat mengendalikan perilaku seksualnya. Dan 

kencenderungan mahasiswa tidak dapat mengendalikan dorongan seksualnya ada 

beberapa faktor, seperti mudahnya mendapat kesempatan melampiaskan hasrat 

seksual hingga pola asuh orangtua. Seperti pada wawancara beberapa mahasiswa 

dengan pola asuh orangtua yang berbeda-beda. 
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Penelitian yang di lakukakan ditempat lain juga memperkuat adanya faktor 

mendorong perilaku seksual yang tidak terkendali atau mempengaruhi seseorang 

untuk melakukan hubungan seksual, faktor-faktor tersebut meliputi jenis kelamin, 

usia pubertas, pengetahuan, sikap, status perkawinan orangtua, jumlah pacar, 

pola asuh orangtua, lama pertemuan dengan pacar serta paparan media elektronik 

maupun media cetak (Nursal, 2008). 

Berdasarkan uraian-uraian di atas terdapat faktor penting yang dapat 

mempengaruhi individu dalam kendali perilaku seksual salah satunya pola asuh 

orangtua. Pola asuh orangtua memiliki pengaruh dalam membentuk kepribadian 

anak, sehingga anak dapat berkembang menjadi pribadi yang percaya diri, 

berinisiatif, berambisi, bertanggung jawab, serta mampu menjalin hubungan 

interpersonal yang positif. Pola asuh yang diterapkan orangtua kepada anaknya 

berbeda-beda pada setiap keluarga. Taganing dan Fortuna menyatakan bahwa 

pola asuh yang salah dapat menyebabkan seorang anak melakukan perilaku 

agresif (Maryatun, 2013).  Hurlock (1980) membagi gaya pola asuh orangtua 

kedalam tiga tipe, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. 

Ketiga pola asuh tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada 

setiap perkembangan remaja. Orangtua dengan pola asuh otoriter akan 

menghasilkan anak yang penakut, pendiam, tertutup, tidak inisiatif, melanggar 

norma, serta penuh kecemasan. Gaya pola asuh permisif dari orangtua akan 

menghasilkan anak yang agresif, tidak patuh, manja, tidak mandiri, mau menang 

sendiri, dan kurang percaya diri. Sedangkan pola asuh demokratis orangtua akan 

menghasilkan anak yang mandiri, memiliki kendali diri yang baik, mempu 

menghadapi stress, mampu mengekspresikan keinginan secara jelas, dan 

memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan (Kartika & Budisetyani, 2018). 
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Memperkuat pendapat tersebut Hanif dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa pola asuh sangat penting bagi anak karena anak dapat belajar tentang 

sesuatu yang hasilnya akan dapat diharap oleh masyarakat sekitarnya (Maryatun, 

2013). Pola asuh juga akan berpengaruh pada kendali perilaku seksual pada 

remaja. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Maryatun (2013) menyatakan 

adanya hubungan antara pola asuh orangtua dengan kendali terhadap perilaku 

seksual yang terjadi pada remaja. Baumrind menyatakan bahwa pola asuh 

merupakan kontrol orangtua kepada anak (Rahman, 2008).  Cole dan Hall 

(Rahman, 2008) mengemukakan pendapat yang berbeda bahwa suasana terbuka 

serta kondusif yang ada pada pola asuh demokratis membuat remaja menjadi 

lebih berkembang serta memiliki kemampuan untuk menghadapi konflik yang 

terjadi dengan orang lain. Selain itu pendapat tentang pola asuh demokratis hasil 

penelitian Nursal (2008) mengungkapkan remaja yang memiliki orangtua dengan 

gaya pola asuh demokratis tidak pernah melakukan hubungan perilaku seksual 

pranikah atau dalam arti lain dapat mengendalikan perilaku seksualnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Budisetyani (2018) mengungkap 

hasil adanya hubungan antara pola asuh demokratis dengan perilaku seksual yang 

bersifat rendah dan negatif. Artinya jika pola asuh demokratis rendah perilaku 

seksual akan cenderung untuk muncul dan tidak dapat dikendalikan , dan jika pola 

asuh demokratis tinggi perilaku seksual cenderung rendah dan mempunyai kendali 

perilaku seksual yang baik. Penelitian lain yang dilakukan Maryatun (2013) tentang 

pola asuh orangtua dengan perilaku seksual pada remaja menunjukan hasil bahwa 

pola asuh demokratis mempunyai angka yang cukup tinggi dalam perilaku seksual 

atau dengan kata lain tidak adanya kendali perilaku seksual. Adanya perbedaan 
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hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum adanya penelitian yang lebih 

fokus terhadap kendali perilaku seksual menyebabkan peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai hubungan pola asuh demokratis orangtua dengan 

kendali perilaku seksual. Selain itu juga peneliti ingin mengetahui apakah ada 

hubungan yang signifikan antara pola asuh demokratis yang diterapkan oleh 

orangtua kepada anak dengan kendali perilaku seksual. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai 

penelitian terhadap pola asuh orangtua dengan perilaku seksual, serta adanya 

perbedaan penelitian mengenai hubungan pola asuh demokratis. Membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan pola asuh demokratis terhadap 

kendali perilaku seksual pada remaja khususnya mahasiswa. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara pola asuh demokratis dengan kendali perilaku seksual pada mahasiswa. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian hubungan antara pola asuh orangtua demokratis 

dengan kendali perilaku seksual ini peneliti berharap dapat memiliki manfaat terdiri 

dari: 

1. Manfaat Teoritis : untuk menambah pengetahuan dalam bidang psikologi 

perkembangan tentang hubungan pola asuh demokratis dengan kendali 

perilaku seksual pada remaja khususnya mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis  : untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 

pola asuh demokratis orangtua dengan kendali perilaku seksual, sehingga 

orangtua dapat mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara pola 

pengasuhan demokratis orangtua dengan kendali perilaku seksual. 


