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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten yang berada di Propinsi 

Jambi dengan ibukota berkedudukan di Bangko. Daerah merangin terdiri dari 

beragam suku dan sebagian besar suku yang menghuni kabupaten Merangin 

adalah dua suku asli yang terdiri dari suku batin dan penghulu. Kemudian suku 

Jawa yang datang melalui program transmigrasi. Tak kalah banyak menghuni 

kabupaten Merangin adalah suku minangkabau dan Kerinci sisanya adalah suku 

batak. Dengan struktur masyarakat yang hiterogen ini masyarakat Merangin 

memiliki kompleksitas budaya yang berasimilasi dan berbaur. Penggunaan bahasa 

ibu dalam masyarakat Merangin juga beragam karena beragamnya budaya dan 

suku yang menempati daerah ini. Kabupaten Merangin, terbagi 24 kecamatan 

salah satunya adalah Renah Pamenang, yang merupakan daerah yang akan di teliti 

oleh peneliti. Renah Pamenang terdiri dari 4 desa, dan peneliti mengambil 2 desa 

yaitu desa Bukit Bungkul, dan desa Meranti. 

Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan seperti perubahan fungsi-fungsi 

reproduksi yang mempengaruhi perubahan bentuk fisik, mental dan peran sosial. 

Menurut Dariyo (2004) remaja (Adolescent) adalah masa transisi/ peralihan dari 

masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan 

aspek fisik, psikis, daan psikososial. Secara kronologis yang tergolong remaja ini 

berkisar antara 12/13-21 tahun. Untuk menjadi orang dewasa mengutip pendapat 
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Erikson, remaja akan melalui masa krisis di mana remaja berusaha untuk mencari 

identitas diri (search for self-identify). Pada masa krisis ini, remaja mencari tahu 

sendiri tentang informasi-informasi diatas, karena ketidak puasan akan informasi 

yang telah didapatkannya, mereka terkadang mendapatkan informasi dari teman 

sebaya, internet, dan media lainnya, yang terkadang informasi tersebut tidak 

relevan kebenarannya.  

Pada masa ini lah para remaja, mencari tahu identitas dirinya seperti apa. 

Pada masa inilah peran orang tua maupun pendidik diperlukan dimana mereka 

memberikan penjelasan maupun informasi-informasi kepada mereka tentang 

kondisi fisiknya sebagai perempuan atau laki-laki, dan konsekuensi psikologis 

yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Secara umum, pendidikan seks terdiri atas 

penjelasan tentang organ reproduksi, kehamilan, tingkah laku seksual, alat 

kontrasepsi, kesuburan dan menopause, serta penyakit kelamin. Menurut para ahli, 

pendidikan seks dapat dimulai ketika anak mulai bertanya tentang seks. 

Kelengkapan jawaban dapat disesuaikan dengan seberapa jauh rasa ingin tahu 

anak. Sehingga, pendidikan seks menuntut kepekaan dan keterampilan orang tua  

agar mampu memberi informasi dalam porsi tertentu, yang tidak membuat anak 

semakin bingung maupun penasaran. Kunci utamanya adalah memberikan 

jawaban yang sejujurnya sesuai dengan perkembangan daya tangkap anak ( 

Skripsiadi, 2005 ).  

Pacaran merupakan salah bentuk dari perilaku yang biasanya dilakukan 

pada kalangan remaja. Fenomena dari dampak negatif perilaku berpacaran banyak 

sekali ditemukan disekitar, seperti perilaku seks pranikah, Married by Accident 
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(MBA) yang berupa hamil di luar nikah maupun yang ketahuan sedang bercumbu. 

Perilaku remaja dalam berpacaran dapat disebabkan oleh lingkungan sekitar 

mereka, seperti media massa, dan juga teman sebaya. 

Akibat dari perilaku seks pranikah itu sendiri adalah kehamilan yang tidak 

dikehendaki, sehingga para remaja putri melakukan pernikahan dengan 

pasangannya di sekitar usia berkisar 14 - 20 tahun, dari hasil data yang diambil 

oleh penelitian di KUA di Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Di 

dapatkan  pada tahun  2010 remaja putri yang menikah pada usia 14 tahun ada ± 1 

remaja putri, usia 16 tahun ± 8 remaja putri, sedangkan usia 17 tahun ± 20 remaja 

putri, sedangkan usia 18 – 20 tahun ± 194 remaja putri. Sedangkan pada 2011 

remaja putri yang menikah pada usia 14 tahun tidak ada, namun pada usia 16 

tahun mengalami peningkatan sekitar ± 25 % dari 8 remaja putri menjadi 12 

remaja putri, pada usia 17 tahun meningkat ± 56% dari 20 remaja putri menjadi 46 

remaja putri, sedangkan pada usia 18-20 tahun mengalami penurunan ± 28,87 % 

dari 19. 

Menurut pengalaman peneliti ketika usia 15-17 tahun, saat menempuh 

pendidikan SMA. Selama 3 tahun itu ada ± 2 orang teman satu angkatan peneliti 

yang drop out karena hamil diluar nikah, dan 1 orang melakukan bunuh diri 

karena malu hamil diluar nikah. 

Dari hasil observasi peneliti sendiri, di daerah tempat tinggal peneliti di 

daerah Kecamatan Renah Pamenang, para remaja yang duduk SMP kelas 3 

sampai SMA kelas 1-3 drop out dari sekolah dikarenakan mengalami 

“kecelakaan” atau biasa di sebut MBA (Married by Accident). Ketika meminta 
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data anak-anak yang drop out ke sekolah, hanya beberapa sekolah yang mau 

memberikan, dan sebagian menolak. Menurut pihak sekolah setiap 1 tahun 

ataupun setiap semesternya ± 1-3 siswa yang drop out karena hal diatas. 

Sedangkan tanggapan dari masyarakat hal tersebut sudah terbiasa terjadi pada 

remaja-remaja. Sedangkan dari pihak guru atau pengajar ini merupakan suatu PR 

bagi mereka, bagaimana agar hal ini tidak sering terjadi kembali setiap tahunnya. 

Untuk menanggulangi hal tersebut peran sekolah sangatlah penting, 

dimana guru atau pengajar memberikan pendidikan seks, dengan memasukkan 

atau menyelipkan pendidikan seks disetiap mata pelajaran yang berhubungan 

dengan hal-hal reproduksi, kehamilan, tentang dosa kecil, dosa besar dan cara 

melaksanakan mandi kecil besar,  seperti dalam mata pelajaran Biologi, dan 

Agama. Namun, selain pihak sekolah peran keluarga pun dibutuhkan dalam 

pendidikan seks terhadap anak-anak dimana keluarga mengawasi dan peduli 

terhadap perilaku-perilaku remaja dalam kesehariannya. 

 Remaja memang berada dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba 

sesuatu hal yang baru, maka tak heran mereka tertarik untuk melakukan bentuk-

bentuk perilaku seksual. Namun kebudayaan di Indonesia, perilaku seksual 

hendaknya dilakukan setelah menikah. Dalam bentuk keinginan untuk 

mempertahankan kegadisan seorang wanita sebelum menikah, yang 

melambangkan sebagai “mahkota” atau “tanda kesucian” yang masih dihargai 

tinggi oleh beberapa Negara termasuk Indonesia (Sarwono, 2011). Oleh karena 

itu, berdasarkan uraian dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian serta ingin mengetahui, memahami dan mendeskripsikan perilaku 
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berpacaran pada remaja usia madya di daerah Merangin Jambi, Sehingga judul 

yang dipilih oleh penulis adalah “Perilaku  Berpacaran pada Remaja  Usia 

Madya: Studi Kasus di Daerah Kabupaten Merangin Jambi”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami 

dan mendeskripsikan : 

1.  Persepsi perilaku berpacaran. 

2. Perilaku berpacaran pada remaja usia madya di daerah Kabupaten 

Merangin Jambi. 

3. Alasan remaja madya melakukan perilaku berpacaran. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bentuk-bentuk 

perilaku berpacaran  pada remaja menengah, dari hasil tersebut dapat diambil 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Untuk orangtua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dasar untuk mengawasi perilaku ataupun tingkah 

laku remaja selama dirumah maupun diluar rumah. 

b. Untuk masyarakat, dari hasil penelitian ini diharapakan dapat 

membawa dampak yang baik dalam membangun suatu generasi 

yang bermutu dan berperilaku sehat. 
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c. Untuk Remaja, dari hasil ini harapkan remaja dapat mengetahui 

dampak negatif dari perilaku percaran sehingga mereka 

menghindari perilaku tersebut. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memperkaya khasanah ilmu psikologi, penelitian ini dapat 

memberi sumbangan terutama dalam bidang psikologi 

perkembangan dan sosial karena hasil penelitian ini memberi 

gambaran mengenai bentuk perilaku berpacaran pada remaja usia 

madya. 

b. Untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

acuan dalam membuat penelitian yang serupa. 

 


