
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jaman yang semakin maju dengan teknologi yang semakin canggih, 

berdampak pada masyarakat. Salah satu kemajuan teknologi adalah semakin 

mudahnya masyarakat untuk dapat mengakses informasi. Informasi-informasi 

yang diperoleh dari kemajuan teknologi, mulai dari yang mendidik sampai yang 

menyesatkan, dari pengetahuan sampai teknologi, dan lain sebagainya. Selain itu, 

termasuk informasi mengenai seks, semua informasi tersebut sulit untuk 

dibendung. Teknologi menjadi sarana informasi dan rangsangan seksual, seperti 

internet, televisi, video,dll. Apalagi ditambah dengan maraknya iklan kondom 

seolah-olah melegalkan seks bebas di masyarakat. Disamping itu banyaknya 

orang tua yang sibuk bekerja sehingga kurang memantau anak-anaknya. Hal 

tersebut juga mampu menjadi pemicu pergaulan bebas yang semakin marak pada 

remaja.  

Remaja saat ini menganut gaya hidup hedonis, yaitu cenderung 

mementingkan materi, atau berusaha mendapatkan penghasilan besar terlebih 

dahulu sebelum menikah yang berarti menuntut penundaan usia menikah. Di lain 

pihak, dengan adanya perbaikan status gizi dan usia pubertas makin muda yang 

menjadikan remaja mempunyai dorongan seks lebih cepat daripada generasi 

sebelumnya. Padahal, stimulasi seksual dari lingkungan sekitar oleh media massa 

dan dunia hiburan komersial semakin beragam bentuknya dan semakin tinggi 
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intensitasnya. Hal tersebut menjadikan remaja sangat rentan mengingat masa 

remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa sehingga seringkali 

remaja tidak berpikir realistis dan hanya mengikuti kemauan emosionalnya saja. 

Akibatnya, banyak remaja menjadi aktif seksual dengan melakukan hubungan 

seks pranikah (Khisbiyah dkk, 1997). 

Hal ini didukung dengan penjelasan Dhyanti (2006), media informasi yang 

pornografis makin meningkat belakangan ini dan kondisi ini akan membuat 

dorongan seks semakin meningkat serta dapat mendorong masyarakat melakukan 

hubungan seksual pranikah karena ingin merasakan apa yang diceritakan dan 

dilihat pada media informasi tersebut. Selain itu Gunarsa (2002) menjelaskan 

bahwa banyak dari kalangan masyarakat  sekarang bersemboyan bahwa cinta 

tanpa seksualitas adalah hal yang tak mungkin. Masyarakat yang menganut faham 

ini berpendapat bahwa cinta hanya dapat diwujudkan melalui seksualitas, 

khususnya persetubuhan.  

Hubungan seks pranikah umumnya berawal dari masa pacaran. Pada masa 

pacaran ini hubungan intim dilakukan kalangan remaja. Baik pelajar, mahasiswa, 

pemuda-pemudi tidak sekolah, yang tinggal di kota atau di desa. Waktu pacaran 

tergiur melakukan cumbu rayu, peluk cium, dan bila gejolak nafsu tidak 

terkendali berlanjutnya hubungan badan. Saat pacaran, pemuda mulai 

mengarahkan rayuan gombal berhubungan seks dengan coba-coba. Mulai dari 

raba-raba, cium, pelukan hingga hubungan badan. Tempatnya bisa di bioskop 

yang gelap ditengah pemutaran film, di tempat rekreasi, tempat kost, di rumah 

ketika orang tua tidak ada, bahkan sengaja menginap di hotel (Tanjung, 2007). 
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Menurut Kepala BKKBN pada tahun 2007 seks bebas telah ditemukan di 

setiap propinsi di Indonesia. Hasil penelitian PKBI pada tahun 2006 juga 

menunjukkan bahwa 9,1% remaja wanita telah melakukan hubungan seks 

pranikah dan 85% remaja wanita melakukan hubungan seks pertama pada usia 13-

15 tahun di rumah dengan pacar (dalam KTI Kebidanan, 2010). 

Widyastuti (2009) juga menjelaskan beberapa penelitian yang 

menunjukkan bahwa banyak kaum muda yang melakukan hubungan seks 

pranikah. IYRHS tahun 2002-2003 menemukan kurang dari satu persen 

perempuan dan lima persen laki-laki mengaku telah melakukan hubungan seks 

pranikah. Dimana perempuan cenderung kurang menerima seks pranikah daripada 

laki-laki; perempuan yang tidak berpendidikan empat kali lebih cenderung 

menerimanya daripada yang berpendidikan. Namun pada kondisi tertentu, seks 

pranikah dapat diterima bila yang melakukan saling mencintai atau berencana 

menikah. Shaluhiyah (dalam Widyastuti, 2009) dalam penelitiannya tahun 2007 di 

Jawa Tengah pada mahasiswa dan buruh pabrik yang berusia antara 18-24 tahun 

menemukan bahwa 5-6 persen perempuan dan kurang dari 20 persen laki-laki 

mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah. Penelitian yang sama juga 

melaporkan bahwa usia pertama kali melakukan hubungan seks diatas 18 tahun. 

Selain itu Handayani (2009) juga memaparkan hasil survei PKBI bahwa 

usia remaja pertama kali melakukan hubungan seks yaitu pada usia 13-18 tahun, 

60% tidak menggunakan alat kontrasepsi.  

Data yang dimiliki oleh Jaringan Epidemiologi Nasional (dalam Roviana, 

2010)  selama tahun 2005 sampai 2007, menunjukkan bahwa 1906 mahasiswa, 



4 
 

58,3% telah memiliki pengalaman pacaran, 31,7% melakukan ciuman, 16,9% 

necking (berciuman di area leher dan dada), 13,2% petting (menggosokkan alat 

kelamin tanpa intercourse) dan 10% telah melakukan hubungan badan. Data ini 

dilakukan setelah 162 mahasiswa dari 8 kelompok perguruan tinggi melakukan 

partisipatori di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, tentang kesehatan reproduksi 

dan seksual pada 1906 mahasiswa. Hasil studi kasus PKBI Jawa Tengah juga 

menjelaskan, tahun 2006 yang melibatkan 100 mahasiswa dari berbagai perguruan 

tinggi di Semarang, tentang perilaku seksual mahasiswa diketahui bahwa 

mahasiswa melakukan aktivitas berpacaran dengan mengobrol (100%), 

berpegangan tangan (80%), mencium pipi atau kening (69%), mencium bibir 

(51%), mencium leher (28%), meraba dada dan alat kelamin (22%), dan  

melakukan hubungan seksual (6,2%). 

Hasil poling LSM Sahara di kota Bandung adalah 44,8% mahasiswi 

melakukan hubungan seks pranikah. Sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi 

yang melakukan hubungan seksual tersebut berada di rumah kost. Dari tahun 2000 

sampai 2002, diketahui bahwa tempat yang paling sering mahasiswa melakukan 

hubungan intim di rumah kost (51,5%), kemudian menyusul di rumah-rumah 

pribadi (30%). Rumah yang jauh dari kampus membuat banyak mahasiswa di 

Bandung memilih hidup di tempat kost. Dampaknya adalah mahasiswa menjadi 

mandiri dan akhirnya mampu mengambil keputusan. Disisi lain, lemahnya kontrol 

dari pihak orang tua mahasiswa dan juga pemilik kost membuat para mahasiswa 

maupun mahasiswi tersebut melakukan hubungan seksual di kamar kost (Wiyana 

dalam Tempo, 2004). 
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Hasil posting yang dilakukan oleh Radar Jawa Pos (2004) soal 

keperawanan mahasiswi Yogyakarta memaparkan dari jumlah responden 1.660 

mahasiswi, rata-rata pernah melakukan seks bebas, misalnya petting, oral, hingga 

anal seks. Tempat melakukan seks bebas adalah kos pria 63%, tempat kos wanita 

14%, dan di hotel kelas melati 21%, sisanya melakukan di tempat wisata.  

Menurut Agus Mochtar yang dikutip oleh Wiyana (Tempo, 2004), bahwa 

salah satu indikasi terjadinya perilaku seks pranikah di kost-kostan adalah adanya 

pola hubungan yang tidak akrab antara pemilik rumah kost dengan mahasiswa dan 

mahasiswi, misalnya pemilik kost tidak mau tahu apa yang dikerjakan oleh anak 

kost tersebut dan anak kost pun tidak mau tahu juga dengan pemilik kost sehingga 

membuat kehidupan seksual di tempat kost menjadi sangat bebas. 

Menurut Gunarsa (2002), seks merupakan dorongan (motif)  primitif yang 

terletak di alam bawah sadar dengan sifat menimbulkan kenikmatan bila 

memperoleh penyaluran, sebaliknya menimbulkan ketegangan bila terhambat 

memperoleh penyaluran. Aktivitas seksual ini tidak lepas dari pengaruh sosial 

seperti orang tua, teman-teman, dan anggota masyarakat sekitarnya. Selain itu 

juga faktor biologis, sosial, dan psikologis cukup mendorong perilaku seksual. 

Hal ini termasuk perilaku seksual pranikah. 

Browning et.al (dalam Dawson et.al, 2008) menjelaskan bahwa motif yang 

mendasari laki-laki melakukan hubungan seksual pranikah rata-rata untuk 

kesenangan, sedangkan wanita melakukan hubungan seksual karena cinta. Dalam 

The Canadian Journal of Human Sexuality, Impett & Tolman (2006) menjelaskan 

bahwa para gadis mau melakukan hubungan seksual pranikah dengan 
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pasangannya karena gadis-gadis tersebut menyukai tubuh pasangannya, mencintai 

pasangannya, dan menganggap itu adalah hal yang romantis. 

Laporan Need Assesment yang dilakukan oleh YKB dan BKKBN (dalam 

Masudin, 2003) dari 1.388 responden, yang menjadi motif responden untuk 

melakukan hubungan seksual pertama kali sebelum menikah adalah atas dasar 

suka sama suka atau dilandasi rasa cinta (68,7%). 

Padahal Handayani (2009) menjelaskan bahwa perilaku seks pranikah 

dapat mengakibatkan resiko seperti, (1) terjadinya kehamilan yang tidak 

diinginkan (KTD); (2) putus sekolah (drop out), jika pelaku seks pranikah tersebut 

masih sekolah; (3) pengguguran kandungan (aborsi); (4) terkena penyakit menular 

seksual (PMS/ HIV/ AIDS); dan (5) tekanan psikosoial yang timbul karena 

perasaan bersalah telah melanggar aturan agama dan takut diketahui oleh orangtua 

dan masyarakat. Resiko lain yang diteliti PKBI, di 9 kota dengan 37.685 

responden menunjukkan kejadian  aborsi 27% dilakukan oleh klien yang belum 

menikah dan biasanya sudah mengupayakan aborsi terlebih dahulu secara sendiri 

dengan meminum jamu khusus. Sementara 21,8% dilakukan oleh klien dengan 

kehamilan lanjut dan tidak dapat  dilayani permintaan aborsinya. 

Selain itu, diketahui bahwa seks pranikah adalah hal yang dilarang oleh 

agama dan dianggap sebagai zina dan hal tersebut juga memiliki banyak dampak 

negatif. Menurut Boyke (dalam Gunawan, 2011), jika hubungan seks tersebut 

dilakukan sebelum usia 17 tahun, resiko terkena penyakit menular seksual bisa 

mencapai empat hingga lima kali lipat. Selain itu, seks pranikah akan 
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meningkatkan kasus penyakit menular seksual, seperti sipilis, GO (ghonorhoe), 

hingga HIV/AIDS.  

Anita (dalam Gunawan, 2011) menjelaskan kasus GO paling banyak 

terjadi. Penderita bisa saja tidak mengalami keluhan, tapi hal itu justru semakin 

meningkatkan penyebaran penyakit tersebut. Anita menggolongkan penyakit GO 

tersebut ke dalam subklinis, kronis, dan akut. Subklinis dan kronis, kata Anita, 

tidak menimbulkan gejala serta keluhan pada penderita, sedangkan GO akut akan 

menampakkan gejala, seperti sulit buang air kecil atau sakit pada ujung kemaluan. 

“Pada pria biasanya menampakkan gejala. Berbeda dengan wanita, seringkali 

tidak menampakkan gejala yang jelas. Boyke (dalam Gunawan, 2011) juga 

menjelaskan, untuk GO yang sudah parah dapat menyebabkan hilangnya 

kesuburan, baik pada pria maupun wanita. Saluran sperma atau indung telur 

menjadi tersumbat oleh kuman GO. Disisi lain, Boyke (dalam Gunawan, 2011) 

menambahkan, perilaku seks bebas ini bisa berlanjut hingga menginjak 

perkawinan. Tercatat sekitar 90 dari 121 masalah seks yang masuk ke klinik 

Pasutri (pasangan suami istri) pada tahun 2000 lalu, dialami orang-orang yang 

pernah melakukan hubungan pranikah (pre marital). Selain itu, hamil pranikah 

merupakan masalah yang bisa juga ditimbulkan dari perilaku seks pranikah. 

Banyak dari pasangan seks pranikah yang melakukan aborsi untuk menutupi 

kehamilannya. Biasanya aborsi dilakukan ketika janin akan berusia 1-3 minggu. 

Aborsi yang dilakukan ketika janin telah berusia lebih dari 3 minggu akan lebih 

susah dan jika terdapat sisa anggota tubuh janin yang tidak bisa keluar, hal itu 

akan menyebabkan kanker bagi sang ibu. 
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Menurut Daradjat (1991), mahasiswa yang tergolong remaja akhir dengan 

pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasan yang mendekati sempurna, 

diharapkan mampu mengendalikan dorongan seksual yang muncul agar tidak 

terjerumus ke dalam tindakan yang merugikan diri remaja sendiri. Namun pada 

kenyataannya menunjukkan bahwa pada masa sekarang ini ternyata mahasiswa 

belum mampu mengendalikan dorongan seksualnya dengan baik. 

Kehidupan mahasiswa kost sebagai bagian dari proses perkembangan 

remaja menjadi manusia dewasa tidak pernah lepas dari permasalahan kesehatan 

reproduksi dan seksual. Mahasiswa kost yang hidup terpisah dari orang tua, 

mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab penuh terhadap segala perilaku 

yang dilakukannya termasuk perilaku dalam berpacaran.. Permasalahan kesehatan 

reproduksi dan seksual yang sering terjadi di kalangan mahasiswa kost  adalah 

perilaku seks pranikah dengan dampak seperti kehamilan tidak dinginkan, 

penularan infeksi menular seksual, HIV, AIDS, kekerasan, serta aborsi. 

Peneliti melakukan observasi awal pada dua ruas jalan kost untuk 

mahasiswa. Jalan yang pertama, dihuni oleh sebagian kost khusus perempuan 

yakni dari sepuluh yang ada pada jalan tersebut, delapan di antaranya adalah kost 

perempuan dan sisanya adalah kost laki-laki. Dari delapan kost perempuan, hanya 

dua yang tinggal bersama induk semangnya, sedang yang kost laki-laki semuanya 

tidak diawasi oleh induk semangnya. Jalan yang kedua, dalam satu ruas jalan 

terdapat sebelas kost dan kesemuanya adalah kost khusus laki-laki, dan yang 

memiliki induk semang hanya empat kost. Kost yang tinggal bersama induk 

semangnya memiliki peraturan-peraturan, salah satunya jam malam yang hanya 
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sampai pukul 21.00 WIB dan ruang khusus untuk menerima tamu terutama  tamu 

lawan jenis. Kost yang tinggal terpisah dengan induk semangnya, aturan-aturan 

lebih bebas karena aturan dibuat oleh penghuni kost itu sendiri sehingga peluang 

untuk melakukan seks pranikah lebih besar. 

Peneliti juga melakukan observasi awal saat malam minggu, disekitar ruas 

jalan tersebut dan di depan-depan kost tersebut ditemui mahasiswa maupun 

mahasiswi yang saling berbincang dengan lawan jenis, ada yang di teras kost, ada 

yang di atas motor depan kost. Peneliti juga menemukan dari mahasiswa maupun 

mahasiswi tersebut berpegangan, memeluk pinggang, maupun merangkul. Di 

sekitar kampus juga ditemui mahasiswa maupun mahasiswi yang tampak sedang 

berpacaran di warung-warung sekitar kampus. 

Wawancarapun dilakukan pada 10 mahasiswa dan 10 mahasiswi yang 

berpacaran, dan kesemuanya mengatakan bahwa berpegangan tangan, memeluk, 

dan merangkul sudah biasa dilakukan dengan pasangannya masing-masing. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa melakukan 

hubungan seksual pranikah pada remaja khususnya mahasiswa memiliki banyak 

dampak negatif, tapi mengapa masih saja banyak yang melakukannya. Hal inilah 

yang membuat peneliti ingin mengetahui mengenai perilaku seks pranikah yang 

dilakukan oleh mahasiswa kost terutama mengenai tahap-tahap perilaku seks 

pranikah dimana secara psikologis mahasiswa berada pada tingkat remaja akhir 

yang seharusnya dapat berpikir lebih dewasa dan lebih paham bahwa banyak 

dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Rumusan masalah yang menjadi dasar 

penelitian ini yaitu ”Bagaimanakah tahap-tahap perilaku seks pranikah pada 
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mahasiswa kost?”. Berdasarkan rumusan masalah ini maka penulis mengadakan 

penelitian dengan judul “ Tahap Perilaku Seks Pranikah pada Mahasiswa 

Kost”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahap-tahap perilaku 

seks pranikah pada mahasiswa kost. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian tentang perilaku seks pranikah 

pada mahasiswa kost dapat membawa manfaat bagi: 

1. Ilmu psikologi, dapat memperkaya khazanah tentang psikologi sosial 

khususnya mengenai patologi sosial yakni perilaku seks pranikah. 

2. Mahasiswa kost  dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wacana 

dan diharapkan para mahasiswa kost lebih mampu menjaga diri agar tidak 

melakukan perilaku seks pranikah. 

3. Keluarga, dapat membimbing serta membantu mengatasi perilaku 

seksual pranikah anggota keluarganya sehingga perilaku seksual pra nikah dapat 

terminimalisir dan akibat-akibat yang ditimbulkannya pun berkurang. 

4. Peneliti selanjutnya yang berminat pada masalah relatif sama dengan 

kajian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, sehingga bisa 

melakukan penelitian serupa dengan pendekatan penelitian,serta instrument 

pengumpul data yang lebih teliti.  


