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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang dilakukan karena adanya 

hasrat seksual dan dapat dilakukan dengan lawan jenis maupun sesama jenis 

(Sarwono, 1994). Byer, Shainberg, dan Galliano (2002) membagi perilaku seksual 

menjadi dua yaitu perilaku seksual untuk memuaskan diri sendiri (fantasi erotis dan 

masturbasi) dan perilaku seksual untuk kepuasan bersama. Penelitian ini berfokus 

pada perilaku seksual pranikah yang dilakukan remaja dengan orang lain (umumnya 

pasangan) untuk mencapai kepuasan bersama. 

Perilaku seksual yang dilakukan remaja kerap kali menjadi hal yang 

mengkhawatirkan bagi orang tua, sekolah, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya. 

Byer dkk, (2002) mendefinisikan remaja atau adolescence sebagai periode yang 

diawali dengan munculnya pubertas hingga mencapai kedewasaan dengan rentang 

usia 12-20 tahun. WHO (dalam Sarwono, 1994) mengkategorikan usia remaja 

menjadi dua yaitu remaja awal dengan rentang usia 10-14 tahun dan remaja akhir 

dengan rentang usia 15-20 tahun. Sedangkan menurut Mappiare (1982), masa remaja 

awal berada pada rentang usia 12/13 tahun sampai 17/18 tahun dan remaja akhir 

pada rentang usia 17/18 tahun sampai 21/22 tahun.  

Pada masa remaja, seseorang mengalami peningkatan minat seks dan 

keingintahuan tentang seks (Hurlock, 2016). Pernyataan ini sejalan dengan pakar 

seksologi dr Iwan Setiawan (dalam Wuryono, 2014) yang menyebutkan bahwa 
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perilaku seksual pranikah rentan terjadi pada remaja di Indonesia. Dalam skala 

nasional, Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI (depkes.go.id) 

mencatat adanya perbedaan persentase seks pra nikah pada remaja pada tahun 2007 

dan tahun 2012. Peningkatan perilaku seksual pada laki-laki dan perempuan terutama 

terjadi pada remaja usia 20-24 tahun. Selengkapnya dapat dilihat dari gambar 1.1.  

 

Gambar 1.1. Persentase Seks Pra Nikah Pada Remaja Tahun 2007 dan 2012    

menurut Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. 

Data hasil survey Pusat Informasi dan Layanan Remaja (Pilar) PKBI Jateng 

tahun 2015 terkait perilaku seksual remaja pada 2.843 responden menunjukkan 

bahwa 73,4% responden sudah berpacaran sejak usia 10-15 tahun dan selama 

berpacaran mereka melakukan berbagai perilaku seksual diantaranya ciuman 

(24,6%), pelukan (43,7%), memegang organ reproduksi (11,2%), menggesek-

gesekkan alat kelamin (2,4%), dan melakukan hubungan seksual (2,2%) (dikutip dari 

pkbijateng.or.id). Data ini disampaikan oleh Nona Yabloy selaku Koordinator Pilar 

PKBI Semarang. Beliau juga memberikan pernyataan bahwa Kota Semarang memiliki 

tantangan yang besar dalam menghadapi hal ini mengingat jumlah penduduk usia 
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remaja (10- 24 tahun) mencapai 27% atau sejumlah 426.228 jiwa. Selain itu penelitian 

oleh Suryoputro, Ford, & Shaluhiyah (2006) terhadap dua ribu remaja di tiga kota di 

Jawa Tengah yaitu Semarang, Solo, dan Purwokerto menunjukkan bahwa 18% 

mahasiswa laki-laki dan 5% mahasiswa perempuan sudah melakukan hubungan 

seksual, 19% remaja laki-laki dan 6% remaja perempuan yang bekerja di buruh pabrik 

sudah melakukan hubungan seksual. 

Fenomena perilaku seksual yang terjadi menunjukkan bahwa banyak remaja 

Indonesia yang belum bisa memenuhi tugas perkembangannya sebagai remaja. 

Hurlock (2016) menjelaskan berbagai tugas perkembangan di masa remaja. Salah 

satu tugas perkembangan remaja adalah membangun hubungan dengan lawan jenis 

untuk mengetahui kondisi dan segala sesuatu tentang lawan jenis dan bagaimana 

cara untuk bergaul dengan mereka. Untuk memenuhi tugas ini remaja melakukan 

aktivitas berpacaran.  Masa pacaran seharusnya menjadi waktu untuk mencari teman 

hidup yang paling sesuai dengan mempertimbangkan kecocokan minat, tempramen, 

dan cara mengungkapkan kasih sayang bukan sebagai ajang pemuasan hawa nafsu 

dan keingintahuan seks.  

Selain itu, di masa remaja seseorang seharusnya berusaha untuk mencapai 

kematangan emosional agar tidak memiliki ketergantungan kepada orang tua maupun 

orang dewasa lain dalam mengambil keputusan. Beberapa orang dalam masa remaja 

mulai mencari pekerjaan di tengah-tengah pendidikannya sebagai upaya mencapai 

kemandirian ekonomis dan mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja yang 

sesungguhnya. Seorang remaja juga memiliki tanggungjawab di sekolah maupun 
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perguruan tinggi baik itu belajar maupun mengerjakan tugas untuk meningkatkan 

ketrampilan intelektual. 

Dalam lingkup sosial, seorang remaja harus mampu untuk mengembangkan 

perilaku sosial yang bertanggungjawab agar dapat diterima teman-teman sebayanya, 

bukan dengan perilaku-perilaku yang hanya terkesan keren namun tidak 

bertanggungjawab seperti merokok, melakukan perilaku seksual, minum-minuman 

keras agar terlihat hebat di depan temannya. Kaitannya dengan perilaku seksual, 

Hurlock (2016) menjelaskan bahwa remaja belum siap dalam menghadapi pernikahan 

muda. Walaupun secara seksual remaja dapat dikatakan siap namun ada berbagai 

ketrampilan hidup berkeluarga yang belum dikuasai oleh seorang remaja. Remaja 

yang melakukan pernikahan muda dengan kurangnya kesiapan dapat menimbulkan 

unfinished business yang dibawa ketika memasuki tahap perkembangan dewasa. 

Perilaku seksual pranikah membawa berbagai dampak negatif bagi kehidupan 

remaja (Sarwono, 1994). Lebih lanjut Sarwono menjabarkan dari segi fisik, tubuh 

dapat tertular penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Adanya penolakan maupun 

cemoohan dari masyarakat merupakan dampak dari aspek sosial. Tidak hanya itu, 

terjadinya Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dapat membawa efek domino 

pada aspek kehidupan lain. Seseorang yang hamil secara tiba-tiba akan mengalami 

ketegangan mental dan kebingungan mengenai peran sosialnya (psiko-sosial) yang 

membuat individu memilih antara menjaga janin atau menggugurkannya. 

Menggugurkan bayi akan menimbulkan rasa bersalah, depresi, marah. Di sisi lain 

menjaga bayi juga membuat individu putus sekolah dan memunculkan akibat 
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ekonomis seperti menanggung biaya yang diperlukan untuk perawatan dan kelahiran 

bayi. 

Menurut Rogers dan Ginzberg (1992), akibat dari perilaku seksual yang 

dilakukan remaja terbagi menjadi dua yaitu akibat jangka pendek dan jangka panjang. 

Yang termasuk dalam akibat jangka pendek adalah kehamilan yang tidak diinginkan, 

infeksi penyakit menular seksual atau HIV, infeksi penyakit menular seksual pada 

masa neonatal (masa bayi baru lahir). Akibat jangka panjang terdiri dari premature 

parenthood (menjadi orang tua sebelum masanya), terkena radang panggul, ectopic 

pregnancy (kehamilan tidak normal dimana sel telur yang dibuahi tidak menempel 

pada rahim melainkan pada organ lain), tidak subur, AIDS, kanker genital, dan 

kebiasaan seks yang tidak aman termasuk kurangnya kontrasepsi. 

Lebih lanjut Rogers dan Ginzberg (1992) menjelaskan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi proses perilaku seksual pada remaja adalah religiositas. Menurut 

Ghufron dan Risnawita (2012), religiositas berkaitan dengan seberapa besar orang 

merasa terikat dengan agamanya. Keterikatan dengan agama membuat individu 

menyerap dan mengaplikasikan ajaran agama ke dalam kehidupan sehari-harinya 

sehingga mempengaruhi tingkah laku dan pola berpikirnya. Pandangan masyarakat 

pada umumnya berpikir bahwa remaja tidak memiliki minat pada agama karena 

memfokuskan diri pada minat pribadi namun Hurlock (2016) memaparkan bahwa 

remaja justru memiliki minat yang cukup besar pada agama dan menganggap bahwa 

agama merupakan salah satu hal yang berperan penting dalam kehidupan mereka. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya pembahasan remaja tentang agama, keikutsertaan 
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remaja pada pendidikan agama di sekolah ataupun perguruan tinggi, mengunjungi 

acara-acara gereja, dsb.  

Hasil penelitian Khairunnisa (2013) menyimpulkan adanya hubungan negatif 

antara religiositas dengan perilaku seksual remaja artinya semakin tinggi religiositas 

maka semakin rendah perilaku seksual yang dilakukan dan sebaliknya semakin 

rendah religiositas maka semakin tinggi perilaku seksual yang muncul pada remaja. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Musthofa dan Winarti (2010) yang 

menyebutkan peran penting agama sebagai pengendali dorongan seksual pada 

remaja. Pentingnya religiositas dalam mengontrol perilaku seksual remaja juga 

diterapkan oleh BKKBN Jawa Tengah yang membentuk kader atau sukarelawan 

Simpul Jaringan Muda Forum Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Dan 

Kependudukan (SIJAR FAPSEDU) Provinsi Jawa Tengah dimana kepengurusan ini 

merupakan gabungan dari seluruh agama di Indonesia dari Islam (Muhammadiyah & 

NU), Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Khonghucu (dikutip dari 

jogja.tribunnews.com). Pemerintah berharap pemuda lintas agama dapat menjadi 

ujung tombak pencegahan peningkatan perilaku seksual dari sisi moral. 

Pada penelitian ini, subjek penelitian adalah remaja akhir yang menjadi aktivis 

gereja. Religiositas pada aktivis gereja tidak hanya ditunjukkan dari besarnya 

kontribusi dan seberapa aktif mereka dalam kegiatan gereja melainkan ditinjau dari 

berbagai aspek-aspek religiositas. Rakhmat (2004) menjelaskan lima dimensi 

religiositas yang terdiri dari ideologis, ritualistik, eksperiensial, intelektual, dan 

konsekuensial. Dimensi ideologis berkaitan dengan kepercayaan seseorang yang 

memeluk agama tertentu. Dalam ideologi Kristen dan Katolik, umat Kristiani percaya 
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pada Tritunggal Maha Kudus yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 

Dimensi ritualistik berkaitan dengan segala perilaku keagamaan yang dilakukan 

seorang penganut agama. Pada agama Kristen dan Katolik dimensi ritualistik 

ditunjukkan dengan terlibat dalam pelayanan gereja, pembaptisan di usia tertentu, 

pengakuan dosa, perjamuan suci, misa, dsb. Dimensi eksperensial berkaitan dengan 

seberapa dalam perasaan keagamaan yang dialami penganut agama. Pada agama 

Kristen dikenal dengan adanya pengalaman pencurahan Roh Kudus yang ditandai 

dengan speaking in tounges atau glossolalia atau dalam Bahasa Indonesia dikenal 

dengan sebutan berbahasa roh. Pengalaman ini menimbulkan perasaan keagamaan 

yang kuat dimana terjadi perubahan dalam hidup umat Kristiani dan munculnya 

perasaan damai dan tenang.  

Dimensi intelektual berkaitan dengan informasi dan pengetahuan khusus yang 

harus diketahui oleh penganutnya. Dalam hal ini umat Kristen harus mengerti dan 

memahami isi Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kaitannya 

dengan perilaku seksual, Alkitab dalam 1 Korintus 6 : 13b menuliskan “Tetapi tubuh 

bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh.” Salah 

satu bentuk percabulan adalah melakukan perilaku seks sebelum terikat dalam 

pernikahan kudus. Dimensi konsekuensial menunjukkan akibat ajaran agama 

terhadap perilaku individu di kehidupan sehari-harinya. Pengaruh agama ini dapat 

bersifat positif maupun negatif.  

Mengacu pada berbagai dimensi religiositas di atas, seorang aktivis gereja 

diharapkan memiliki religiositas yang baik dan dapat menghindarkan diri dari perilaku 

seksual namun, pada kenyataannya tidaklah demikian. Penulis telah melakukan 
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survei perilaku seksual terhadap dua belas remaja aktivis gereja yang berstatus 

mahasiswa dengan rentang usia 17-21 tahun (75%) dan 22-24 tahun (25%). Tujuh 

puluh lima persen responden telah menjadi aktivis gereja selama lebih dari lima tahun 

dengan berbagai macam pelayanan gereja seperti menjadi pemain musik, paduan 

suara, Orang Muda Katolik (OMK), penyanyi gereja (singer, worship leader, vocal 

group), penari (tamborin), sekolah minggu, pendaras Mazmur, petugas konsumsi, dan 

pembawa berita warta gereja. Dari hasil survey, 58,3% responden pernah berciuman 

bibir dengan pasangan, 33,3% pernah meraba alat kelamin pasangan, 25% 

responden pernah melakukan seks oral, dan 25% responden pernah berhubungan 

seksual dengan pasangan. Beberapa alasan melakukan perilaku seksual antara lain 

karena khilaf, hawa nafsu dan kebiasaan berpacaran, bujukan dari pasangan, dan 

kurangnya pemahaman mengenai apa yang baik untuk dirinya sendiri. Sedangkan 

alasan tidak melakukan perilaku seksual antara lain karena belum menikah sehingga 

merasa belum waktunya dan merasa tidak berhak, menjaga keperawanan pasangan, 

tahu akan firman Tuhan, dan takut berdosa. 

Fenomena ini menarik untuk diteliti. Di satu sisi penelitian Khairunnisa (2013) 

menyimpulkan adanya hubungan negatif antara religiositas dengan perilaku seksual 

remaja sehingga semakin tinggi religiositas maka semakin rendah perilaku 

seksualnya. Di sisi lain survey penulis menunjukkan realita sebaliknya. Remaja yang 

sudah menjadi aktivis gereja selama lebih dari tiga tahun dan diharapkan memiliki 

religiositas yang tinggi justru menunjukkan bahwa beberapa dari mereka telah 

melakukan perilaku seksual. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian 
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ini ditujukan untuk melihat hubungan religiositas dengan perilaku seksual remaja akhir 

aktivis gereja. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan religiositas dengan 

perilaku seksual remaja akhir aktivis gereja. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1.3.1. Manfaat teoritis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk 

perkembangan psikologi khususnya Psikologi Kesehatan dan Psikologi 

Perkembangan serta memberikan informasi mengenai hubungan religiositas dengan 

perilaku seksual pada remaja akhir aktivis gereja. 

1.3.2. Manfaat praktis  

Peneliti berharap melalui penelitian ini para remaja aktivis gereja mendapatkan 

pengetahuan mengenai realita permasalahan seksualitas yang ada di Indonesia. 

Selain itu untuk pihak orang tua dan gereja dapat melakukan pencegahan terjadinya 

perilaku seksual remaja aktivis gereja di kemudian hari 
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