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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia secara umum 

pasti melewati beberapa tahapan. Mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa 

hingga masa tua. Pada masa transisi perkembangan dari kanak-kanak menuju 

dewasa inilah yang dinamakan masa remaja. Menurut Papalia, Olds & Feldman 

(dalam Nuandri & Hidayat, 2014)  menyatakan bahwa tanda-tanda yang muncul 

dari masa ini yaitu adanya perubahan besar secara fisik, kognitif, dan 

psikososial. WHO pada tahun 1974 mendefinisikan remaja lebih konseptual 

dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. 

Secara rinci remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat 

pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksualnya sampai saat ia mencapai 

kematangan seksual, mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa, serta terjadi peralihan dari ketergantungan 

sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan relatif lebih mandiri. Kemudian 

WHO menerapkan batas usia remaja yaitu usia 10-20 tahun (Sarwono, 2011:11-

12). 

Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia tidaklah mudah. Hal 

ini karena di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan tingkat sosial 

ekonomi maupun pendidikan. Namun secara umum masa remaja Indonesia 

dibatasi pada usia 11-24 tahun dan belum menikah (Sarwono, 2011:18). Masa 

remaja ini jika dikategorikan dalam dunia pendidikan maka termasuk ke dalam 

jenjang pendidikan SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Hal ini tentunya 
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berbeda dengan batas usia yang telah ditetapkan oleh WHO. Dari hal ini dapat 

diketahui bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya lebih lamban dalam 

memasuki masa remajanya. Salah satu penyebabnya yaitu karena adanya 

perbedaan kematangan seksual, perkembangan psikologi dan sosial ekonomi 

antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat dunia Barat. 

Menurut Suryoputro (dikutip oleh Suidah, 2015), remaja Indonesia saat ini 

sedang mengalami perubahan sosial yang cepat dari masyarakat tradisional 

menuju masyarakat modern, yang juga mengubah norma-norma, nilai-nilai dan 

gaya hidup mereka. Salah satu penyebabnya yaitu semakin majunya teknologi. 

Semakin terbukanya akses dunia yang masuk ke Indonesia membuat 

masyarakat Indonesia lebih mudah menyerap budaya-budaya dan sikap sosial 

dari luar dengan mudah dan bebas. Salah satu hal yang perlu diwaspadai yaitu 

tentang budaya seks bebas, sehingga jika tidak ada bimbingan yang tepat maka 

remaja Indonesia akan memaknai perilaku tentang seks secara bebas. 

Remaja adalah masa eksplorasi dan eksperimen seksual, masa fantasi 

dan realitas seksual, masa mengintegrasikan seksualitas ke dalam identitas 

seseorang (Santrock, 2012: 408). Pada masa ini, para remaja sedang mencari 

identitas diri dari berbagai sumber yang ada di sekitarnya, mulai dari keluarga, 

lingkungan tempat tinggal, teman, dari media sosial dan dari sumber-sumber lain 

yang dapat mereka peroleh. Hal ini akan berakibat kepada perilaku seksual para 

remaja tersebut. 

Sarwono (2011: 174-175) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, 

baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenisnya. Bentuk-bentuk 

tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai 
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tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya bisa 

berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Sebagian dari tingkah 

laku itu memang tidak berdampak apa-apa, terutama jika tidak ada akibat fisik 

atau sosial yang dapat ditimbulkannya, tetapi pada sebagian perilaku seksual 

yang lain, dampaknya bisa cukup serius, seperti perasaan bersalah, depresi, 

marah, seperti pada para gadis-gadis yang terpaksa menggugurkan 

kandungannya. 

Masalah seks pada remaja sering mencemaskan para orang tua, 

pendidik, pemerintah, para ahli dan sebagainya. Berdasarkan situs media Online 

depkes.go.id hasil survei tahun 2015 yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan 

Anak (KPAI) yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan di berbagai 

kota besar di Indonesia menyatakan sebuah data bahwa 62,7% remaja di 

Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah (Anonim, 2015). Artinya 

para remaja wanita di Indonesia sebesar 62,7% sudah tidak perawan lagi 

sebelum menikah. Salah satu dampak dari hubungan seks di luar nikah adalah 

adanya kehamilan di luar nikah. Media Online telusur.co.id tahun 2018 

memasang berita bahwa Ind Police Watch (IPW) menyatakan bahwa sepanjang 

Januari 2018 bayi yang dibuang di Indonesia ada sebanyak 54 bayi. Angka ini 

mengalami kenaikan dua kali lipat jika dibandingkan dalam periode yang sama 

pada Januari 2017, yang terdapat 26 kasus pembuangan bayi. Sepanjang tahun 

2017, di Indonesia terdapat 179 kasus bayi yang dibuang di jalanan, 79 

meninggal dunia, 10 masih bentuk janin dan 89 berhasil diselamatkan (Syakur, 

2018). 

Perilaku seks bebas yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi di 

kalangan masyarakat yang sudah dewasa namun juga dilakukan oleh para 
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remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah, seperti pelajar SMP, SMA 

dan SMK. Tidak jarang kita mendengar berita di media masa bahwa terjadi kasus 

praktik seks bebas di kalangan remaja itu. Bahkan ada juga yang sempat 

membuat rekaman video pornografi saat sedang melakukan hubungan laiknya 

suami istri yang dilakukan oleh para remaja yang belum menikah. Aktivitas 

seksual tidak hanya dilakukan oleh para remaja secara umum namun juga 

dilakukan oleh para remaja yang berbasis agama (Pradisukmawati & Darminto, 

2014. 

Menurut hasil observasi Pradisukmawati & Darminto (2014), perwakilan 

pelajar dari SMA Negeri “A” menyatakan bahwa beberapa temannya ada yang 

hamil di luar pernikahan karena melakukan aktivitas seksual dengan 

pasangannya (pacar). Di dua SMA Swasta “B dan C” jurusan IPS menyatakan 

bahwa mereka (siswa dan siswi) pernah melakukan aktivitas seksual dengan 

pasangannya dan dengan orang lain yang tidak pernah dikenal awalnya. Mereka 

melakukan aktivitas tersebut karena keadaan ekonomi, coba-coba, penasaran, 

pergaulan yang semakin bebas yang menuntut mereka untuk bersaing dengan 

teman-teman yang lebih baik dalam hal ekonomi, kurangnya pengawasan orang 

tua dan melalaikan kepercayaan orang tua. Sedangkan dua siswa dari SMA 

Islam “D dan E” juga menyatakan ada beberapa siswi yang melakukan aktivitas 

seksual karena paksaan pasangannya (pacar), namun ada beberapa juga 

mengatakan bukan karena paksaan melainkan rasa ingin tahu. Mereka 

melakukannya karena melihat film atau video porno baik melalui internet, website 

ataupun handphone milik teman. Pada salah satu Pondok Pesantren ”F” ada 

beberapa santri wanita pernah melakukan aktivitas seksual di luar pesantren. 
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Hasil survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 

2015 menyatakan bahwa dalam melakukan aktivitas seks sebelum menikah 

secara umum remaja laki-laki lebih banyak dari pada remaja perempuan. Alasan 

dilakukannya aktivitas tersebut sebagian besar karena penasaran/ ingin tahu 

yaitu 57,5% dilakukan oleh laki-laki, alasan karena terjadi begitu saja sebanyak 

38% dialami oleh perempuan dan karena dipaksa oleh pasangan sebanyak 

12,6% dialami oleh perempuan. Dari situs media Online pkbijateng.or.id tahun 

2015 diperoleh survei yang dilakukan PILAR PKBI Jawa Tengah pada tahun 

2015 menunjukkan bahwa 24,6% remaja di Jawa Tengah sudah melakukan 

ciuman, pernah berpelukan 43,7%, 11,2 % berperilaku memegang organ 

reproduksi, 2,2 % pernah melakukan intercose, dan 11,2% berkeinginan untuk 

melakukan hubungan seksual. Dari 2843 remaja yang dilakukan survei tersebut, 

hampir 50% remaja sudah melakukan perilaku seks di luar nikah. 

Berdasarkan hasil wawancara awal tanggal 8 Desember 2018 pada siswa 

laki-laki dan perempuan di salah satu SMK swasta yang merupakan sekolah 

Islami di Kota Ungaran, diperoleh hasil bahwa mereka mengetahui batasan 

tentang perilaku seksual di luar nikah. Meskipun begitu mereka tetap mengakui 

pernah melakukan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan ajaran Agama 

Islam. Siswa laki-laki mengakui pernah melakukan aktivitas seksual berupa 

ciuman kepada lawan jenis sampai setengah badan dan pernah melakukan 

masturbasi. Sedangkan untuk siswa perempuan pernah melakukan gandengan 

tangan dengan pacar pada jam istirahat sekolah, ciuman di luar jam sekolah dan 

pernah membuat video porno di luar jam sekolah namun tidak menyebarkannya. 

Hal ini menarik untuk diadakan penelitian tentang hubungan antara religiositas 

dengan perilaku seksual remaja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 



6 

 

Pradisukmawati & Darminto (2014) dengan judul hubungan antara tingkat 

religiositas dengan tingkat aktivitas seksual pada remaja akhir, menghasilkan 

bahwa tingkat religiositas memiliki korelasi negatif dengan tingkat aktivitas 

seksual. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Suidah (2015) dengan 

judul hubungan pemahaman tingkat agama (religiositas) remaja dengan perilaku 

seks bebas pada remaja di salah satu SMAN di Mojokerto memberikan hasil 

bahwa terdapat hubungan negatif pemahaman tingkat agama dengan perilaku 

seks bebas pada remaja. Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian pada 

salah satu SMK swasta Islami di daerah Ungaran. Dari uraian di atas maka 

penulis tertarik untuk meneliti tentang “HUBUNGAN ANTARA RELIGIOSITAS 

DENGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA”. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara empiris 

hubungan antara religiositas dengan perilaku seksual remaja. 

1.03. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dan 

memperkaya teori di bidang Psikologi Remaja terutama dalam hal pengetahuan 

pendidikan seksual remaja, serta dapat menambah wawasan bagi para 

mahasiswa psikologi khususnya yang berminat pada bahasan yang berkaitan 

dengan Psikologi Remaja 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan awal untuk 

mencegah terjadinya perilaku seksual pada remaja serta sebagai masukan bagi 
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pendidik, orang tua dan tokoh-tokoh lain yang bertanggung jawab terhadap 

pembentukan perilaku remaja. 


