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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan era saat ini sudah jauh berkembang dibandingkan era kakek-

nenek kita dahulu. Perkembangan terjadi dari berbagai sektor, terutama sektor 

teknologi. Dewasa ini, seluruh manusia mudah untuk mengakses segala informasi 

melalui radio, televisi, telepon bahkan internet. Kemajuan teknologi ini berdampak 

perilaku remaja saat ini. Indrayani W (2016) mengatakan bahwa pergaulan remaja 

laki-laki dan perempuan dahulu sangatlah tabuh, tidak sebebas saat ini. Dahulu 

berpegangan tangan di tempat umum adalah hal yang tabuh. Remaja saat ini 

berbanding terbalik, berpegangan tangan di tempat umum untuk dua remaja yang 

berbeda kelamin adalah hal yang lumrah bahkan menjadi trend. Hal tersebut tidak 

lepas dari mudahnya pengaksesan informasi dari teknologi saat ini dan kurangnya 

pengawasan orang tua dan kontrol dari masyarakat sekitar. 

Menurut Maslihah S (2011) keinginan orang tua adalah melihat anaknya 

sukses dalam studi dan lingkungan sosialnya, selain itu juga memiliki karakter dan 

budi yang baik untuk menghadapi kehidupannya kelak. Demi mencapai keinginan 

tersebut, beberapa orang tua mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah 

berasrama guna menghindari perkembangan pergaulan remaja yang cenderung ke 

arah negatif, seperti peredaran narkoba, pergaulan bebas, dan kejahatan. 
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Menurut Sutrisno (dalam Kristinawati, 2013) pada masa pertengahan tahun 

1990an, kondisi kualitas generasi bangsa dalam keadaan yang mengkhawatirkan, 

anak-anak cenderung terdikotomi secara ekstrim. Hal tersebut membuat pendidikan 

pesantren menjadi terlalu agamis dan pendidikan umum menjadi terlalu 

keduniawian. Untuk menyiasati hal tersebut, muncul sebuah term baru yang disebut 

boarding school atau internat guna melaksanakan pendidikan yang komprehensif-

holistik, kedua ilmu (agama dan duniawi) dapat dicapai dalam satu tempat 

pendidikan. Sutrisno (dalam Krisnawati, 2013) menyatakan bahwa ada 3 corak 

(basis) dalam sistemasi sekolah berasrama (boarding school) ini, yaitu, agama, 

nasionalis-religius, dan nasionalis. 

Dalam agama Islam terdapat lembaga pendidikan Boarding School yaitu 

Pesantren yang secara umum dapat dikatakan sebagai tempat para santri 

mempelajari ilmu Islam (Mastuki dalam Said, 2011). Pesantren, dapat dikatakan 

sebagai lembaga pendidikan Islam, jika ditinjau dari sudut sejarah budaya dapat 

dikatakan sebagai training center yang akhirnya berdampak pada pandangan 

masyarakat bahwa pesantren adalah pusat budaya Islam yang dilembagakan oleh 

masyarakat (Abawihda, 2002). Secara terminologi pesantren adalah sebuah tempat 

dimana para santri tinggal atau hidup (Wahid, 2001). Menurut Mastuhu (2010) 

mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam yang 

memperlajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam 

dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku 

sehari-hari. 
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Dari beberapa sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa, pesantren 

merupakan tempat belajar para santri, Menurut Herman (2013) santri merupakan 

siswa yang berada didalam asrama pendidikan Islam dibawah bimbingan guru yang 

dikenal sebagai kyai, untuk mendalami pendidikan tradisional Islam. 

Menurut Herman (2013) ciri khas bentuk , sistem tata kelola dan metode 

pengajaran pesantren dapat dibagi dua periodisasi, yaitu Ampel (salaf) yang 

mencerminkan kesederhanaan secara komprehensif. Kesederhanaan tersebut 

dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat dan ekonomi yang ada pada era pesantren 

salaf. Kondisi tersebut yang membuat pesantren ini mempunyai ciri khas yaitu rasa 

keikhlasan. Hubungan santri, sebagai pelajar, dan kyai, sebagai pengajar, sudah 

seperti anak dan orang tua, tidak lagi hanya sebatas murid dan guru. Bentuk dari 

rasa ikhlasan dapat tergambar dari keseharian para santri dengan kyainya, seperti 

bersama-sama menanam atau berdagang yang hasilnya akan dinikmati bersama 

demi kelangsungan hidup bersama, sisanya dialokasikan guna  merawat bangunan 

pesantren salaf dan menambah fasilitas untuk menunjang pendidikan di tempat 

tersebut. Pembelajaran yang dilakukan di pesantren salaf berkutat dengan ilmu-

ilmu keagamaan Islam, seperti ilmu fiqih, nahwu, tauhid, hadits, tafsir, dan lain 

sebagainya yang dirujuk dari kitab kuning.  Masa pendidikan pun tidak 

ditentukan, tergantung dengan kebutuhan, keinginan dan kebetahan santri sendiri 

atau ketika sang kyai merasa bahwa santri tersebut sudah cukup menerima 

pendidikan di pesantrennya. Kedua, Gontor (modern) yang mencerminkan 

kemoderenan dalam sistem, metode dan fisik bangunan. Kemoderenan dapat 

terlihat dari cara penyampaian ilmu seperti dalam sekolah ataupun perkuliahan dan 
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cara berpakaian para santri yang menggunakan celana dan dasi, tidak seperti salaf 

yang menekankan anti kolonial. Pendidikan yang diajarkan tidak hanya tentang 

agama Islam saja, tetapi juga ilmu duniawi. Tidak hanya bahasa Arab saja, tetapi 

juga bahasa Inggris. 

Di era saat ini, pesantren tidak hanya melaksanakan pendidikan agama 

Islam saja, tetapi juga dipadukan dengan pendidikan duniawi, seperti IPA, IPS, 

bahasa, dan lain-lain. 

Selain pendidikan Boarding School bercorak agama pada agama Islam yaitu 

Pesantren, terdapat Seminari pada Agama Katolik. Menurut Tedja (2017) Seminari 

adalah tempat seperti asrama untuk para frater atau calon imam (Pastor) 

mendapatkan pembinaan dan pendidikan selama kurang lebih sepuluh tahun. Para 

frater memulai pendidikan dan pembinaan dari seminari menengah selama tiga 

tahun (setara dengan SMA). Pada masa pendidikan dan pembinaan di seminari 

menengah ini para frater mendapatkan pendidikan yang sama seperti di SMA umum 

dan tambahan pembelakan iman Katolik dan pengetahuan Gereja. Pembekalan 

yang diberikan meliputi pengetahuan Kitab Suci, sejarah dan litur Gereja, Bahasa 

Latin, Inggris, dan Indonesia, serta kemampuan mengarang dan membuat artikel. 

Kemudian pendidikan dan pembinaan dilanjutkan pada jenjang seminari tinggi. 

Pada tahap ini, para frater memasuki masa adaptasi selama satu tahun untuk 

membentuk pola kebiasaan dan disiplin diri dengan cara mengikuti jadwal yang 

telah disusun. Adanya masa adaptasi ini dikarenakan tidak semua frater sudah 

menjalani seminari menengah sebelumnya. Jadwal kegiatan para frater dimulai 
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dengan bangun sebelum pukul 05.00, kemudian mandi dan mengikuti ibadat pagi 

bersama frater lainnya dan pastor pembimbing. Setelah itu para frater sarapan, 

kemudian melaksanakan kegiatan perkuliahan sampai makan siang. Setelah makan 

siang, mereka melakukan kegiatan pribadi, membersihkan lingkungan tempat 

tinggal, mengikuti bimbingan rohani dan ibadat sore sampai makan malam. Setelah 

makan malam, diberikan waktu untuk studi pribadi dan dilanjutkan dengan sharing 

di pondok masing-masing. 

Pada tahun kedua, frater mendapatkan pendidikan filsafat di universitas 

selama empat tahun sampai mendapatkan gelar S1 Fisafat. Pada tahun yang sama 

juga para frater tetap mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh pastor seperti tahun 

sebelumnya. Di tahun ketiga, para frater ditugaskan untuk berkarya dilingkungan, 

seperti menjadi pembimbing agama di sekolah dengan tetap menjalani perkuliahan 

dibidang filsafat. 

Setelah lulus dari jenjang S1 Filsafat, para frater kemudian tinggal di 

lingkungan gereja (paroki) yang telah ditentukan selama satu tahun guna 

mengamalkan sesuatu yang sebelumnya telah dipelajari pada tahun sebelumnya. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk pengalaman kerja para frater guna mempersiapkan 

studi lanjutannya di S2 Teologi dan menyusun thesis. Setelah menjalani satu tahun 

di paroki tersebut, para frater akan kembali ke seminari guna menempuh  kuliah S2 

jurusan Teologi. Setelah mendapatkan gelar S2 Teologi, frater akan kembali 

membantu di Paroki selama satu tahun untuk langsung membantu Pastor dengan 

tujuan mempersiapkan frater sebagai seorang Pastor dikemudian hari. 
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Di dalam pendidikan agama Kristen juga terdapat pendidikan dengan sistem 

Boarding School, yaitu sekolah berasrama Kristen. Permatasari A D (2015) 

mengatakan sistem pendidikan Boarding School pada agama Kristen berbentuk 

komplek yang berisi beberapa jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan 

SMA serta tempat tinggal untuk siswa dan siswi SMP, SMA dan guru beserta 

karyawan yang mengajar dan bekerja pada suatu yayasan yang mendirikan 

Boarding School tersebut. Pendidikan yang dilakukan sama dengan lumrahnya 

pendidikan umum, tetapi para siswa dan siswi diajak untuk melakukan 

pengembangan pada sisi agama dan sosial. 

Kegiatan para siswa dan siswi dimulai dari akademik, pengembangan diri, 

ekstrakulikuler, dan kegiatan sosial untuk masyarakat sekitar komplek sekolah. 

Setiap harinya kegiatan para siswa dan siswi dimulai sejak pukul 5 pagi sampai 10 

malam. Kegiatan tersebut dimulai dari bangun tidur jam 5 pagi kemudian 

dilanjutkan dengan mengikuti kegiatan sekolah jam 7 sampai jam 3 sore. Kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan belajar mandiri atau kelompok pada jam 7 sampai 10 

malam dan berulang dari hari senin sampai jumat. Pada hari sabtu, para siswa dan 

siswi melakukan kegiatan olahraga bersama, bercocok tanam di kebun, melakukan 

kegiatan sosial, melakukan kegiatan agama dan kunjungan orangtua. 

Boarding School bercorak agama, dewasa ini, sudah menjadi alternatif 

pilihan para orang tua untuk menyekolahkan anak mereka. Sistem pendidikan 

Boarding School ini juga mempermudah guru dalam mengawasi perilaku para anak 

didik ketika berada di luar jam sekolah atau di asrama (Permatasari A D, 2015). 
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Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan anak didik yang bersekolah di 

Boarding School tersebut dapat lebih terpantau oleh para guru dari pada yang 

bersekolah di sistem pendidikan biasa. Selain itu, setiap Boarding School bercorak 

agama saat ini sudah mengkombinasikan antara keilmuan agama dan keilmuan 

duniawi. Jadi, lulusan Boarding School bercorak agama tidak akan kalah dengan 

lulusan dari pendidikan biasa, terlebih lagi Boarding School bercorak agama 

mendapat keilmuan agama yang melebihi pendidikan biasa. 

Menurut Sarwono (2011) masa remaja atau adolescence merupakan masa 

dimana remaja mengalami proses peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. 

Menurut World Health Organization remaja merupakan masa perubahan menuju 

dewasa yang memiliki rentang usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut 

Suryati (dalam Mujahidin, 2014) remaja adalah anak usia 10 – 24 tahun yang 

merupakan usia antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, masa tersebut juga 

menjadi titik awal proses reproduksi. Pada masa remaja juga terjadi proses 

peralihan yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial (Santrock, 

2011). 

Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja adalah rasa keingintahuan 

yang besar sehingga pada masa ini, remaja mencoba untuk melakukan hal-hal yang 

baru seperti bolos sekolah, merokok, pergaulan bebas, hingga perilaku seksual 

pranikah (Ramalia, 2014). Untuk mempersiapkan para remaja menghadapi 

perubahan yang terjadi pada masa tersebut, maka diperlukan pendidikan yang 

umumnya dilakukan di sekolah. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang 
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SISDIKNAS, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan adanya pendidikan di 

sekolah, para remaja dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri dan akhlak mulia yang akan menghindarkan mereka dari perilaku diluar norma 

sosial yang berlaku, seperti bolos sekolah, merokok, pergaulan bebas, hingga 

perilaku seks di luar nikah. 

Menurut Sarwono (2011) perilaku seksual pranikah merupakan perilaku 

seksual pada remaja yang melibatkan dua orang untuk melakukan hubungan 

seksual yang keduanya saling menyukai tanpa adanya hubungan pernikahan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja antara 

lain faktor kontrol diri sebesar 76,9%, faktor tingkat ketaatan agama sebesar 63,1%, 

faktor teman sebaya sebesar 56,4%, tingkat pengetahuan sebesar 51,6%, dan 

pengaruh pornografi sebesar 50,2% (Tristiadi, 2016). Menurut Qomarasari (2015) 

faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja adalah orangtua, 

teman sebaya, media pornografi, dan religiusitas. 

Dari hasil survei Durex’s Face of Global Sex pada tahun 2005 pada 44 

negara di seluruh dunia, Indonesia mendapatkan peringkat ke 11 dengan rata-rata 

remaja Indonesia melakukan hubungan seksual pertama kali di usia 19 tahun. 

Sejalan dengan survei tersebut, pada bulan Agustus 2014 Badan Kependudukan dan 
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Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan data bahwa 46% remaja 

Indonesia usia 15 – 19 tahun sudah berhubungan seksual, bahkan 48 hingga 51 

persen wanita hamil adalah remaja. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak 

tentang perilaku seks di kalangan anak SMP dan SMA, sebesar 97% mengaku 

pernah menonton pornografi, sebesar 93,7% mengaku sudah tidak perawan lagi, 

sebesar 21,26% mengaku sudah pernah melakukan aborsi dan 62,7% anak remaja 

SMP sudah tidak perawas. Survei tersebut dilakukan pada 4.726 responden pada 

tahun 2008. 

Menurut Sarwono (2003) dampak negatif yang dapat timbul karena perilaku 

seksual pranikah, antara lain : dampak negatif pada psikologis, seperti emosi yang 

cenderung marah, perasaan takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah dan berdosa; 

dampak fisiologis, seperti kehamilan di luar pernikahan yang dapat berujung pada 

aborsi; kemudian, dampak sosial, seperti dijauhi oleh lingkungan, berhentinya 

pendidikan bagi remaja perempuan yang hamil, berubahnya peran remaja 

perempuan tersebut menjadi seorang ibu, dan tekanan lingkungan sekitar, seperti 

celaan dan tolakkan pada keadaan tersebut; dampak fisik, berkembangnya penyakit 

menular seksual (PMS) di kalangan para remaja yang dapat mengakibatkan 

kemandulan, rasa sakit kronis, dan angka kematian remaja karena HIV/AIDS. 

Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Indriastuti (2005) 

mendapatkan hasil bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara tingkat 

religiusitas dengan kecenderungan untuk melakukan hubungan seks pada remaja. 

Sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Mujahidin (2014) 
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menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ada hubungan positif antara tingkat 

religiusitas dengan perilaku seksual pada remaja. Dari perbedaan tersebut, peneliti 

tertarik untuk meneliti hubungan religiusitas dengan kecenderungan seks pranikah 

pada remaja. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan dengan cara 

wawancara kepada 3 mahasiswa yang berstatus alumni pesantren Islam, asrama 

Katolik, dan asrama Kristen, didapatkan hasil bahwa terdapat banyak fenomena 

seks pranikah yang dilakukan siswa yang sedang bersekolah di boarding school 

berbasis agama yang seharusnya menjadi tempat yang mempermudah guru untuk 

mengawasi perilaku siswanya diluar jam sekolah. Selain itu, boarding school 

berbasis agama adalah tempat yang menekankan pentingnya moral keagamaan 

sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian ini di Pesantren Islam, Asrama Katolik, dan Asrama 

Kristen.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah ada hubungan antara religiusitas dan kecenderungan seks pranikah 

pada remaja di Pesantren Islam X, Asrama Katolik Y, dan Asrama Kristen Z? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengetahui hubungan antara religiusitas dan kecenderungan seks pranikah 

pada remaja di Pesantren Islam X, Asrama Katolik Y, dan Asrama Kristen Z. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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 Manfaat Teoritis : Memberikan sumbangsih kepada perkembangan 

keilmuan psikologi, khususnya psikologi perkembangan dan seksualitas. 

 Manfaat Praktis :  

1. Bagi remaja : Untuk memberikan wawasan dan masukan mengenai 

fenomena seks pranikah yang terjadi pada remaja khususnya yang bersekolah di 

boarding school berbasis agama, diharapkan dapat meminimalisir perkembangan 

kecenderungan seks pranikah pada remaja Indonesia kedepannya. 

2. Bagi orangtua : Untuk memberikan wawasan dan masukan mengenai 

hubungan religiusitas dengan kecenderungan seks pranikah pada remaja, sehingga 

para orangtua dapat membimbing anak remajanya untuk menghindari 

kecenderungan tersebut. 

3. Bagi Perguruan tinggi : Untuk memberikan referensi mengenai hubungan 

religiusitas dengan kecenderungan seks pranikah pada remaja yang bersekolah di 

boarding school berbasis agama, sehingga beberapa hal yang belum terjawab dalam 

penelitian ini dapat terus dikembangkan pada penelitian selanjutnya. 


