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BAB 1  

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Masalah seksual pranikah merupakan suatu permasalahan serius yang 

dialami remaja hingga dewasa awal di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan data dari 

Dapertemen Kesehatan Republik Indonesia 2006, sekitar 1 juta remaja pria dan 200 

ribu remaja wanita mengakui bahwa mereka telah melakukan hubungan seksual. 

Pendapat ini didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

berbagai institusi di Indonesia selama kurun waktu 1993 – 2002. Jumlah ini 

pastinya terus meningkat setiap tahun.  

BKKBN pada tahun 2010 mendapatkan data tentang perilaku seks pranikah 

yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia, Surabaya mencapai 54%, 

Bandung 47%, Medan 52%. Sedangkan di Yogakarta ada sekitar 1.160 mahasiswa 

mengalami hamil diluar nikah. 

Dorongan seksual sering kali muncul sebelum seseorang diperbolehkan 

melakukan hubungan seksual, sehingga timbul perilaku seksual diluar nikah 

(Khairunnisa 2013). Tetapi agama di Indonesia tidak memperbolehkan seseorang 

untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Pernikahan di Indonesia 

sendiri memiliki berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang boleh 

menikah, oleh sebab itu seorang individu harus menunggu sampai waktunya 

individu tersebut diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual secara sah.
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Perilaku seksual yang dilakukan sebelum menikah memiliki beberapa dampak negatif bagi 

diri individu. Dampak negatif tersebut antara lain adalah perasaan marah, takut, cemas, depresi, 

rendah diri, memiliki rasa bersalah dan berdosa. Tidak hanya itu perilaku seksual pranikah juga 

menyebabkan seorang individu dikucilkan oleh masyarakat. Sedangkan secara fisiologis bagi 

remaja wanita dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga melakukan tindakan 

aborsi. Melakukan perilaku seksual sebelum menikah juga memiliki resiko terkena penyakit 

menular seksual seperti HIV dan AIDS (Sarwono, 2011).  

Hotline Pendidikan Surabaya mengatakan bahwa hampir setengah dari siswa SMP di 

surabaya berpendapat bahwa perilaku seks bebas boleh saja dilakukan terhadap orang yang mereka 

sayangi, dan 14% diantaranya sudah pernah melakukan. Penelitian yang dilakukan Saputro (2012), 

dalam Nuandri & Widayat (2014) 45% dari total responden beranggapan bahwa berhubungan seks 

seperti suami istri boleh dilakukan saat berpacaran bahkan beberapa dari mereka sudah pernah 

melakukan. dari data yang peroleh kebanyakan remaja berpacaran memperbolehkan dirinya untuk 

melakukan perilaku seksual sebelum menikah. Dari data tersebut menunjukan bahwa perilaku seks 

pranikah kebanyakan dilakukan oleh remaja berpacaran.  

Menurut Duval dan Miller (1985) pacaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk 

menemukan pasangan lawan jenis yang disukai, dan sebagai proses pengenalan untuk melihat dan 

merasakan apakah mereka bisa menikah dengan pacarnya tersebut. Meier (2003 dalam Lau, dkk., 

2009) berpendapat bahwa pacaran dapat menyebabkan hal tidak diinginkan terjadi, seperti 

kehamilan yang tidak diinginkan yang erat kaitannya dengan jumlah aborsi saat ini. Jumlah kasus 

aborsi di Idonesia setiap tahun hampir 2,3 juta dan 30% diantaranya dilakukan oleh remaja hingga 

dewasa awal (Seks Islam : Statistik Aborsi Indonesia, 2012).  
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Berdasarkan survey yang dilakukan oleh PKBI Jawa Tengah kepada beberapa mahasiswa 

pada tahun 2002, mengungkapkan bahwa aktifitas  yang mereka lakukan saat berpacaran tidak 

hanya berciuman saja, tetapi banyak dari yang mereka yang melakukan petting, bahkan ada juga 

yang melakukan sexual intercourse.  

Ada beberapa tingkat yang dilakukan dalam perilaku seksual pranikah.  Menurut Taufik 

(dalam Imran, 2000 h.33), perilaku seksual pranikah sendiri terjadi melalui beberapa tahapan, 

pertama adalah memberikan perhatian kepada lawan jenis, kemudian seseorang akan mulai 

berpacaran, setelah itu mereka akan mulai melakukan aktifitas – aktifitas seksual yang lebih dalam 

seperti kissing, deep kissing, genital stimulation, petting, sampai dengan sexual itercourse.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shaluhiyah (2006), di tiga kota di Jawa Tengah yaitu 

Semarang, Solo, Dan Purwokerto. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa 22% responden laki 

– laki dan 6% perempuan pernah melakukan sexual intercourse dengan pasangannya.  

Menurut Hudi Winarso dalam Musthofa (2010), di beberapa universitas di Surabaya, 

menyatakan “Adanya hubungan antara jenis kelamin dengan hubungan seksual pranikah, dimana 

hasil yang didapatkan lebih banyak laki – laki yang melakukan hubungan seksual pranikah.”  Hal 

tersebut juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shaluhiyah (2006) pada beberapa 

universitas yang berada di Jawa Tengah. Diperkuat dengan penelitian lainnya, dalam penelitian 

tersebut disebutkan bahwa hampir 10% remaja wanita berusia 16 – 24 tahun pernah melakukan 

hubungan seksual dengan pasangannya yang seusia, sedangkan untuk pria mencapai angka 30% 

dengan rentang umur yang sama dengan remaja wanita.   

Menurut Hurlock (2004) mahasiswa masuk dalam kelompok dewasa awal, dengan rentan 

umur 18 - 40 tahun. Dewasa awal memiliki beberapa tugas perkembangan antara lain, mencari dan 

menemukan calon pasangan, membina rumah tangga, dan terakhir adalah menata jenjang karir 
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untuk menata kehidupan dimasa depan, dan terakhir adalah menjadi warga negara yang 

bertanggung jawab, Havighurst (dalam dariyo, 2003). Oleh sebab itu banyak sekali mahasiswa 

yang memulai untuk menjalin relasi percintaan dengan lawan jenis.  

 Yusad dan Mutiara (2015) berpendapat bahwa pada masa dewasa awal terjadi perubahan 

secara biologis, kognitif, dan sosial emosional. Dalam proses ini dapat menyebabkan perubahan 

pada kehidupan individu yang menyebabkan ketidak seimbangan antara dorongan dalam diri 

dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Salah satu hal yang paling mencolok adalah terjadi 

perubahan pada sikap dan perilaku seksual pranikah (Notoatmojo, 2007).  

 Perubahan dasar yang berhubungan dengan sikap dan perilaku seksual pada dewasa awal 

didukung oleh perubahan dari nilai tradisional ke nilai yang dianggap masyarakat moderen yang 

dipengaruhi oleh informasi (Soetjiningshih, 2010). Menurut Faturochaman (1995), masyarakat 

Indonesia meyakini bahwa hubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang telah 

menikah.  

 Semakin cepatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat lebih terbuka dengan 

kebudayaan – kebudayaan luar, termasuk budaya perilaku seksual pranikah. Hal ini bisa terjadi 

karena seseorang mudah mendapatkan informasi, video, foto, mengenai hal yang berkaitan dengan 

perilaku seksual pranikah. Informasi - informasi seperti itu dapat diperoleh melalui akses internet, 

dan media sosial, yang kemudian mengubah cara pandang seseorang mengenai perilaku seksual 

sebelum menikah.  

 Menurut Supadilah (2012) dalam Yusad & Mutiara (2015), dampak dari informasi 

mengenai perilaku seks mendorong seorang individu untuk meniru dan melakukan hal tersebut. 

Perkembangan terknologi dan kemudahan dalam mendapatkan informasi dapat berpengaruh 
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terhadap cara pandang individu yang dapat menjadikan seorang individu lebih bersikap permissive 

terhadap perilaku seksual sebelum menikah Rastrianez dan Dinastuti ( 2013). 

Banyak fakor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan perilaku seksual pranikah. 

Salah faktor satunya yang paling berpengaruh terhadap perilaku seksual pranikah adalah 

religiusitas. Dalam religiusitas terdapat kerangka moral yang membuat seseorang mampu 

membedakan tingkah lakunya (Desmita,2005). Religiusitas dapat mengontrol tingkah laku, 

memberikan perasaan aman terhadap seorang individu. Religiusitas adalah sikap batin seorang 

individu terhadap Tuhan (Khairunnisa, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rostosky 

(2004) menyebutkan jika dalam perilaku sekual pranikah dengan religiusitas dimediasi oleh sikap 

terhadap perilaku seks sebelum menikah.  

Dalam Howdon dan Rothwell (2008), dijelaskan bahwa religiusitas adalah faktor protektif 

yang dapat mengontrol seorang undividu dari perilaku menyimpang, seperti perilaku seksual 

sebelum menikah. Hardy dan Raffaelli (2003) menyebutkan bahwa individu yang memiliki tingkat 

religiusitas yang tinggi kemungkinan kecil mencoba perilaku seksual dibandingkan dengan 

individu dengan tingkat religiuisitas yang lebih rendah. 

Menurut kepercayaan dalam agama kristen dan katolik, jika seorang pria melihat seorang 

wanita dan mengininkan wanita tersebut maka pria tersebut telah berbuat zinah di dalam hatinya, 

hal ini dituliskan dalam Matius 5 ; 28. Sedangkan dalam kepercayaan muslim berdasarkan 

pendapat Hanafiah ( Hukum Pidana Islam), seseorang dikatakan berzinah jika melakukan 

hubungan intim atau sexual intercourse  dengan lawan jenis sebelum menikah, dan dilakukan 

tanpa paksaan. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005).  

Dalam ajaran Hindu seks adalah hal yang sakral dan hanya boleh dilakukan oleh sepasang 

suami istri, jika seseorang belum menikah dan orang tersebut membelai rambut lawan jenis, 
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memegang pinggang, berciuman, bersalaman, dan melakukan dengan harapan bisa melakukan 

hubungan seks, maka orang tersebut telah berbuat zina. (Kautilya Arthasastra, III.3.59.25 - 26) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Schulz, Bohrnstedt, Borgatta, and Evans (1977) 

mereka memberikan pertanyaan – pertanyaan mengenai keberadaan Tuhan, kehidupan setelah 

kematian, ketaatan, dan hari sabat, didapatkan hubungan yang signifikan antara religiusitas yang 

tinggi dengan rendahnya tingkat perilaku seksual. 

Woodroof (2016) menyimpulkan bahwa religiusitas adalah faktor yang cukup berpengaruh 

terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja. Karena dari tingginya frekuensi pergi kegereja 

dapat berpengaruh pada tingginya tingkat keperawanan dan rendahnya tingkat aktivitas seksual 

pada remaja. Tidak hanya pergi ke gereja yang membuat perilaku seksual remaja rendah. 

Didukung oleh teori Reiss (1964) mengenai Premarital Sexuality Permissivness, dan 

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryoputro Dkk, (2006), dalam penelitian 

tersebut menggunakan Teori Reiss untuk mengetahui bagaimana penerimaan seorang individu 

terhadap perilaku seksual sebelum menikah dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada 

perilaku seksual sebelum menikah. Karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuadri dan 

Widayat (2014) menyebutkan sikap terhadap perilaku seksual sebagai perantara antara religiusitas 

dan perilaku seksual seseorang.  

Dari data yang sudah dituliskan sebelumnya, peneliti ingin melihat bagaimana penerimaan 

mahasiswa terhadap perilaku seksual sebelum menikah mengingat dalam norma dan agama di 

indonesia perilaku seksual hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Namun 

banyak sekali kasus perilau seksual sebelum menikah yang dilakukan oleh remaja di Indonesia. 

Selain itu peneliti juga ingin melihat apakah komitmen agama memiliki dampak pada pandangan 

mahasiswa terhadap perilaku seksual sebelum menikah.   
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variable. Pertama adalah premarital 

sexuality permissiveness, permissive sendiri berasal dari bahas inggirs yang memiliki arti 

membolehkan, dan mengizinkan, dengan begitu permissiveness adalah suatu sikap dan pandangan 

yang memperbolehkan segala sesuatu. Sedangkan premarital sexuality dalam bahasa indonesia 

memiliki arti perilaku seksual sebelum menikah.  Jika disimpulkan maka premarital sexuality 

permissiveness adalah, sejauh mana seseorang memperbolehkan aktifitas seksual dalam 

berhubungan dengan pasangan sebelum menikah.  

Variable yang kedua adalah religious commitmen, yaitu mengenai bagaimana seseorang 

dapat menghayati agamanya, tidak hanya sebatas aktifitas keagamaan, dan  ketaatan seseorang 

dengan agamanya saja, tetapi lebih memaknai seluruh aspek kehidupan melalui pandangan 

agamanya, dan melakukan upaya pendekatan dengan Tuhan.  

Sorensen (1972) melakukan penelitian dengan memberikan pertanyaan pertanyaan kepada 

mahasiswa tentang tingkat religiusitas mereka, dan dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa, 

jika seseorang menilai dirinya memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka orang tersebut tidak 

terlalu berpengalaman dalam hal seksual.  

Hal yang sama juga dilakukan oleh Mahoney (1980) menyatakan bahwa jika tingkat 

religiusitas yang tinggi memiliki hubungan yang negatif dengan perilaku seksual. Jika religiusitas 

memiliki hubungan negatif terhadap perilaku seksual maka dapat dikatakan bahwa religiusitas 

dapat mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap perilaku seksual sebelum menikah.  

Menurut Sarwono (dalam Angga, 2001) dewasa awal memiliki sikap lebih permisif 

terhadap perilaku seksual dibandingkan dengan remaja, karena sikap permisif pada masa remaja 

akan terus mengalami peningkatan saat seorang individu beranjak dewasa. Oleh karena itu peneliti 

melihat bahwa dewasa awal memiliki ciri yang dapat memberikan kelompok sampel yang cukup 
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representatif dalam penelitian ini (Santrock, 2011). Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Umaroh (2017) di beberapa daerah di Inonesia 

mendapatkan hasil bahwa remaja dengan rentan usia 21 – 24 tahun lebih banyak melakukan 

perilaku seksual sebelum menikah. Sedangkan mahasiswa termasuk kedalam kelompok usia 

tersebut. Sehingga bisa dikatakan jika mahasiswa memiliki kecenderungan lebih besar melakukan 

perilaku seksual sebelum menikah.  

Dengan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap bahwa remaja khususnya mahasiswa 

bisa lebih bijaksana dalam memberikan batasan dalam berperilaku seksual dengan pasangannya, 

supaya mereka bisa menjalin hubungan yang sehat dengan pasangan, dan menghindari terjadinya 

hal – hal negatif. Karena bersikap terlalu terbuka terhadap perilaku seksual sebelum menikah.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 

Apakah ada hubungan antara religious commitment dengan premarital sexuality permissiveness  

pada mahasiswa di Universitas X?  

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan positif / negatif antara Religious Commitmen dengan 

Premarital Sexual Permissiveness pada mahasiswa di Universitas X 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan Bermanfaat bagi : 

Manfaat Teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait 

dengan topik religious commitment dan premarital sexuality permissveness  

Manfaat Praktis : 

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih 

bijaksana dalam menentukan batasan dalam berhubungan dengan lawan jenis. Batasan 

dalam hal ini adalah batasan dalam melakukan perilaku seksual sebelum menikah. Supaya 

mahasiswa tidak mengalami dampak negatif karena bersikap terlalu terbuka terhadap 

perilaku seksual sebelum menikah.  

2. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi universitas, sehingga universitas dapat 

mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa terhadap perilaku seksual sebelum menikah 

di era moderen ini. Agar universitas dapat memberikan pengajaran  tentang nilai dan moral 

dalam berhubungan dengan lawan jenis.  

3. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi keagamaan, untuk mengetahui 

bagaimana kondisi religiusitas mahasiswa, serta bagaimana mereka bersikap terhadap 

perilaku seksual. Sehingga instansi agama dapat memberikan program seperti pementoran 

atau program lain untuk semakin meningkatkan religiusitas mahasiswa dan mencegah 

mahasiswa melakukan hal diluar norma agama dalam berhubungan dengan lawan jenis.  
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