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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah perilaku yang menyimpang dari norma, selalu menjadi bahan 

yang menarik untuk menjadi bahan perbincangan, apalagi yang berhubungan 

dengan seksual, masalah ini merupakan masalah yang sensitif yang menyangkut 

masalah-masalah peraturan sosial, segi-segi moral, etika dalam masyarakat dan 

aturan-aturan dalam agama. Hal ini banyak orang yang menganggap sebagai suatu 

kegiatan yang tergolong menyimpang dari moral dan norma-norma di dalam 

masyarakat serta melanggar aturan dalam agama. 

Arus informasi yang begitu deras, baik melalui media cetak, film, televisi 

maupun internet mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan seks, 

mempunyai dampak yang luar biasa terhadap budaya suatu bangsa. Informasi 

perilaku tersebut akan menimbulkan akulturasi atau perkawinan budaya. Di 

banding zaman orde lama, masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan, menjadi 

jauh lebih “modern” atau permisif dalam hal perilaku seksual. Sedangkan pada 

zaman dahulu terkesan sangat tabu, seperti seks di kost-kostan dan “ayam 

kampus” (Soetanto,2004). 

Budaya kaum muda Indonesia beda dengan budaya luar negeri, akan tetapi 

pergaulan dan perubahan zaman menjadi pemicu mereka untuk menggeluti seks 

bebas sebagai salah satu pelarian. Hanya dengan cara inilah hidup individu terasa 

lebih bermakna dan membahagiakan. Era sekarang banyak tempat-tempat 
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hiburan, sebut saja diskotik atau club-club malam. Diskotik diidentifikasikan 

dengan hal-hal yang negatif, minuman keras dan obat-obatan terlarang. Hal ini 

dapat dilihat dari tingkah laku anak-anak ‘gedongan’, artis dan anak-anak 

tanggung atau ABG (Anak Baru Gede) sering datang ke diskotik, para anak muda 

kalangan menengah keatas dan tidak sedikit kalangan mahasiswa yang sering 

pergi ke tempat tersebut. Perubahan ini antara lain di picu masuknya nilai baru 

yang menular dari para pendatang dan gaya hidup kota besar (Sa’abah, 2001). 

Kafe dan Bar yang dipergunakan oleh seseorang untuk memperoleh 

kesenangan lebih banyak berdampak negatif bagi seorang induvidu dari pada 

positifnya. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang disediakan oleh kafe dan Bar. 

Kafe dan Bar yang menyediakan minuman alkohol, obat-obatan terlarang dan 

banyak kemungkinan disediakan juga perempuan atau lelaki penghibur yang 

ujung-ujungnya terjadi pergaulan seks bebas dalam memanjakan kebutuhan 

biologis. Kegiatan yang dilakukan seusai dari diskotik atau hubungan sekejap saja 

tanpa ikatan apapun suami atau pacar biasa disebut dengan istilah one night stand 

(Susanto, 2001). 

Hubungan sekejap saja atau disebut one night stand ini, dianggap 

merupakan suatu pelanggaran terhadap sistem nilai-nilai yang ada pada 

masyarakat, umumnya dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang kurang baik. 

Mereka melakukan hubungan sekejap saja mungkin pengaruh minuman keras, 

narkoba, saling membutuhkan, dan juga ketagihan. Contohnya saja di diskotik 

“FN”, salah satu diskotik di Jakarta yang pengunjungnya kebanyakan wanita 

terjadi transaksi seks dengan narkoba, seperti inex dan putauw (Sa’abah, 2001). 
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Penyalahgunaan narkoba sendiri secara biologis dapat mempengaruhi fungsi 

seksual, Wincze dkk (dalam Sa’abah, 2001). Ada beberapa jenis narkoba yang 

dapat merangsang nafsu seksual. Kokain, mariyuana, Masters, Brauer (dalam 

Sa’abah, 2001) adalah perangsang seksual, amtefetamin dapat meningkatkan 

reaksi seksual Masters dkk (dalam Sa’abah, 2001) bila digunakan dalam dosis 

rendah. Temuan tersebut dapat diartikan bahwa para penyalahguna ketiga jenis 

narkoba tersebut akan cenderung untuk melampiaskan nafsu seksualnya setelah 

memakai narkoba. Dengan meminum alkohol, obat-obatan, maka seks juga 

merupakan bagian dari pesta-pesta. Salah satu obat-obatan yang sedang marak 

adalah ectasy. Bagaimana obat ini menghancurkan rumah tangga, berikut 

penuturan seorang yang pernah mengalaminya: “Soalnya yang laki-laki mainin 

bini orang, begitu juga sebaliknya. Padahal mereka itu pergi ke disko bersama-

sama. Tapi, sehabis minum ectasy disitu, lalu masing-masing cari partner. 

Kucing aja tak segampang itu ganti pasangan. Sinting, memang.” (Sa’abah, 

2001).  

Seks bebas bukan hanya perbuatan segolongan masyarakat pada strata 

ekonomi atas saja, melainkan juga pada kelas bawah (Sa’abah, 2001). Menurut 

Hetati, bertitik tolak dari saling memerlukan dan melengkapi, hubungan seks 

dapat dianggap sebagai peleburan dua insan, di dalamnya terjadi transendensi 

melampaui batas-batas pribadi dengan suatu momen ekstasi yang ditandai oleh 

orgasme, dengan tanpa mengecilkan dampak psikologisnya (Sitat dalam 

Gunawan, 1996). Perilaku one night stand yang ada pada diri seseorang, akan 

memunculkan penyesalan pada diri individu karena dapat hamil bagi yang 



 4

perempuan dan bisa juga terkena penyakit HIV/ AIDS. Hal ini dianggap sebagai 

suatu pelanggaran terhadap standart internal individu serta merupakan 

pelanggaran terhadap peraturan sosial, moral atau etika yang ada pada 

masyarakat, maka akan ada rasa penyesalan pada diri mereka. Penyesalan tersebut 

dapat membawa individu pada perubahan, sehingga individu meninggalkan 

perbuatan yang tercela tersebut (Sa’abah, 2001). Tidak salah jika akhirnya 

keadaan ini menimbulkan tanda tanya besar tentang perilaku-perilaku anak muda 

sekarang khususnya mahasiswa yang bebas melakukan apa saja yang mereka 

inginkan sesuka hati, misalnya saja universitas-universitas yang komunitas 

mahasiswanya muslim, pakaiannyapun ketat. 

Perilaku one night stand tidak selalu harus menerima tudingan yang 

mengarah kepada yang negatif, karena manusia makhluk sosial, sehingga wajar 

jika secara rohaniah mereka selalu ingin bersosialisasi. Cara bersosialisasi ini 

disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, pola-pola perilaku yang terbentuk dari 

interaksi antara pribadi dan situasi inilah yang melahirkan perilaku tertentu. 

Permasalahannya adalah bagaimana perilaku one night stand dikalangan 

mahasiswa? 

 

B. Tujuan Penelitiann 

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana perilaku one night stand di 

kalangan mahasiswa di Surakarta. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk 

mengetahui faktor-faktor apa yang mendasari atau mempengaruhi melakukan one 

night stand . 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangsih bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu 

psikologi, khususnya di bidang psikologi sosial. 

2. Sedangkan pada tataran praktis penelitian ini diharapkan pula, hasil penelitian 

ini mampu memberikan manfaat sebagai referensi berbagai pihak untuk 

mencegah atau menghentikan fenomena perilaku one night stand ini. 

 

 




