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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Perkembangan Remaja

1. Pengertian Remaja

Secaraetimologi,kata ”remaja” dalam kamus besar Bahasa Indonesia

berarti mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin. Istilah asing yang sering

dipakai untuk menunjukan masa remaja,antara lain: puberteit,adolescentia dan

youth.1 Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja.

Dalam berbagai macam kepustakaan istilah-istilah tersebut tidak selalu sama

uraiannya,apabila melihat asal kata istilah-istilah tadi, maka akan diperoleh.

a. Puberly (Inggris) puberleit (Belanda)berasal dari bahasa latim

pubertas, pubertas berarti kelaki-lakian.

b. Adolescenti berasal kata latin: adulescentia.dengan adulescentia

dimaksudkan masa muda,yakni antara17 dan 30 tahun.2

Berdasarkan pemakaian istilah dibeberapa negara dapat disimpulkan

bahwa tujuan penyorotan juga tidak selalu sama,walaupun batas-batas umur yang

diberikan dalam penalaan mungkin sama. Dari kepustakaan didapatkan bahwa

puberteit adalah masa antara 12 dan16 tahun. Pengertian pubertas mengenai

perubahan-perubahan fisikdan psikis, seperti halnya pelepasan diri dari ikatan

emosional dengan orang tua dan pembentukan rencana hidup dalam sistem nilai

1Tersedia pada http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/27/pengertian-remaja/. Di
akses pada tanggal, 3 Agustus 2016

2NY Gunarsa,D Singgih dan Gunarsa Singgih, Psikologi Remaja. (Jakarta: BPK Gunung
Agung, 1981), h. 14-15
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sendiri. Perubahan pada masa ini menjadi obyek penyorotan terutama pada

perubahan pada lingkungandekat, yakni dalam hubungan dalam keluarga.Masa

remaja sering pula disebut adolesensi (latin, adolescere =adultus = menjadi

dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa).3

Menurut Singgihbahwa dari literatur lain diperoleh, istilah

pubescencedisamping istilah puberly. Pada istilah pubescence jelas terlihat kata

asalnya: pubis. Dengan istilah pubescence maka lebih ditonjolkan hubungan

antara masa dan perubahan yang terjadi bersamaan dengan tumbuhnya “pubir

hair", bulu (rambut) pada daerah kemaluan.4 Penggunaan istilah ini lebih terbatas

dan menunjukan tercapainya kematngan seksual. Pubescence dan puberly serimg

dipakai dengan pengertian masa tercapainya kematangan seksual ditinjau terutama

dari aspek biologinya. Sedangkan istilah adolescencemenunjukan masa yang

terdapat antara usia 12 sampai 22 tahundan mencakup seluruh perkembangan

psikis yang terjadipada masa tersebut. Untuk menghindarkan kesalahpahaman

dalam pemakaian istilah pubertas dan adolescensia, akhir-akhir ini banyak terlihat

adanya kecenderungan untuk memberikan arti yang sama pada keduanya. Hal ini

disebabkansulitnya membedakan proses psikis pada masa pubertas dan mulainya

proses psikis pada adolescensia.

Secara etimologi, para ahli merumuskan masa remaja dalam pandangan

dan tekanan yang berbeda, di antaranya:

3Et. Al, Monks F.J,Psikologi Perkembengan, (Yogyakarta: Gajah Madah University
Press, 2004)

4NY Gunarsa,D Singgih dan Gunarsa Singgih,. Psikologi Remaja, (Jakarta: BPK Gunung
Agung, 1981), h. 14-15
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1. Menurut Hurlock, masa remaja merupakan periode peralihan, periode

perubahan, sebagai usia bermasalah, masa mencari identitas,usia yang

menimbulkan ketakutan, masa yangtidak realistis dan sebagai ambang

masa dewasa.5

2. Menurut organisasi kesehatan dunia atau WHO (world health

organization) remaja adalah :

suatu masa.(a) individu berkembang dari saat pertama kali ia
menunjukan tanda-tanda seksualsekundernya sampai saat ia
mencapai kematangan seksual; (b) individu mengalami
perkembangn psikologis dan pola identifikasidari kanak-kanak
menjadi dewasa; (c) terjadi peralihan dari ketergantungan sosial
ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri6.

3. Menurut Maqsood, masa remaja adalah suatu masa yang dipenuhi

dengan perubahan-perubahan psikologis dan emosional,sehingga

wajarlah jika pada masa ini terjadi banyak masalah emosional yang

dramatis.7

4. Menurut Chaplin, adolescence (masa remaja) adalah priode antara

pubertas dan kedewasaan, usia yang diperkirakan 12 sampai21 tahun

untuk anak gadis, yang lebih cepat menjadi matang dari pada anak

laki-laki, dan antara 13 hingga 22 tahun bagi anak laki-laki.8

5. Menurut Harre dan Lamb, adolescence (masa remaja) adalah masa

perkembangan manusia yang dimulai dengan masa cukup umur

5Elisabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang rentang
Kehidupan,(alih bahasa, Istiwidayanti, Soerjarwo, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 207

6Sarwono, Wirawan Sarlito, Psikologi Remaja, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada,
1994), h. 9

7Ruqayyah  Maqsood.. Mengantar Remaja Ke Surga, (Terj. Alwiyah Abdurrahman.
Bandung: Al-Bayan AnggotaIKAPI, 1980), h. 108

8C.P Chaplin..Kamus Lengkap Psikologi, (Terj. Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja
Gravindo Persada, 1993), h 12
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(puberly) dan berakhir dengan tercapainya kematangan sebagai orang

dewasa.9 Masa ini tidak bisa diberi batasan-batasan yang seksama,

tetapi pada umumnya msaa itu meliputi jangka usia mulai dua belas

sampai sembilan belas tahun. Dapat juga dikatakan bahwa masa

remaja adalah masa perubahan psikologis dan fisiologis yang cepat,

masa penyesuaian yang intensif pada keluarga,sekolah, kerja serta

kehidupan sosial dan penyiapan untuk peran-peran dewasa.

2. Perkembangan Remaja

Menurut Elisabeth B. Hurlock, istilah perkembangan berarti serangkaian

perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan

pengalaman. Selanjutnya Hurlock dengan mengutip perkataan Van Den Daele

menyatakan:

perkembangan berartiperubahan secara kualitatif, ini berarti bahwa
perkembangan bukan sekedar penambahaan beberapa sentimenter pada
tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang,
malainkan suatu proses integrasi dari banyak stuktur dan fungsi yang
kompleks. Yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu
pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi.10

Untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan manusia dari masa kanak-

kanak hingga remaja, Sujanto membagi tahapan sebagai berikut;

pertama, masa kanak-kanak, yaitu sejak lahir sampai 5 tahunkedua, masa
anak, yaitu umur 6 sampai 12 tahunketiga, masa pubertas, yaitu umur 13
tahun sampai kurang lebih 18 tahun bagi anak putri dan sampai umur 22
tahun bagi anak putrakeempat, masa adolesen, sebagai masa transisi
kemasa dewasa.11

9Rom Harre dan Roger Lamb. Ensiklopedia Psikologi. (Terj. Ediati Kamil, Jakarta:Arcan,
1986), h. 4

10Elisabeth B Hurlock,Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang rentang
Kehidupa.,(alih bahasa, Istiwidayanti, Soerjarwo, Jakarta: Erlangga, 1980), h. 2

11Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 1
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Menurut Mappiare sebagai mengutip Elizabeth B Hurlock bahwa jika

dibagi berdasarkan bentuk-bentuk perkembangan dan pola-pola perilaku yang

nampak khas bagi usia-usia tertentu, maka rentangan kehidupan terdiri atas

sebelas masa yaitu :

prenatal : saat konsepsi sampai lahir.
masa neonatai : lahir sampai akhir minggu kedua setelah

lahir.
masa bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun

kedua.
masa kanak-kanak awal : dua tahun sampai enam bulan.
masa kanak-kanak akhir : enam tahun sampai sepuluh atau sebelas

tahun.
pubertas/preadolescence : sepuluh atau dua belas tahun sampai tiga

belas atau empat belas tahun
masa remaja awal : tiga belas atau empat belas tahun sampai

tujuh belas tahun.
masa remaja akhir : tujuh belas tahun sampai dua puluh satu

tahun.
masa dewasa awal : dua puluh satu tahun sampai empat puluh

tahun.
masa setengah baya : empat puluh sampai enam puluh tahun.
masa tua :enampuluh tahun sampai meninggal.12

Dalam pembagian usia menurut Sujanto dan Hurlock diatas,terlihat jelas

rentangan usia remaja antara 13-21 tahun, yang dibagi pula dalam masa remaja

awal usia 13/14 tahun sampai17 tahun, dan remaja akhir 17 tahun sampai21 tahun.

Y. Byl yang dikutip Ahmadi13 membagi fase anak sebagai berikut:

a. Fase Bayi  (0,0-0,2)b. Fase Tetek (0,2-1,0)
c. Fase Pencoba  (1,0-4,0) d. Fase Menentang (2,0-4,0)
e. Fase Bermain  (4,0-7,0) e. Fase Sekolah        (7,0-12,0)
f. Fase Pueral  (11,0-14,0) g. Fase Pubeerta (15,0-18,0)

12Andi Mappiare, Psikologi Remaja,(Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 24-25
13 Abu Ahmadi dan  Ahmad  Rohani, Bimbingan  dan  Konseling  di  Sekolah,(Jakarta:

Rineka Cipta, 1991), h. 47
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Menurut Sarlito, ada 3 tahap perkembangan remaja;

a. Remaja Awal (Early Adolescence)

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-

perubahan yang terjadi pada tubuhnyasendiri dan dorongan-dorongan yang

menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran

baru, cepat tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang secara erotis.

b. Remaja Madya ( Middle Adolescence)

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan.lasenang kalau

banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “nucistic”, yaitu mencintai

diri sendiri,dengan menyukai teman-teman yang punya sifat-sifat yang sama

dengan dirinya. Selain itu ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak

tahu harus memilih yang mana peka atau tidak peduli, rama-ramai atau sendiri,

optimis atau pesimis, idealis atau materialis dan sebagainya.

c. Remaja Akhir (Late Adolescence)

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai

dengan pencapaian 5 hal,yaitu:

1) Minatyang semakin baik terhadapfungsi intelek

2) Egonya mencari kesempatan dan pengalaman baru.

3) Terbentuk identitas seksual

4) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri)
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5) Tumbuhdindingyang memisahkan diri pribadinya (privateself) dan

masyarakat umum(the public).14

Dengan melihat pembagian yang berbeda-beda antara ahli satu dengan

yang lainya, Asnely yang dikutip Zulkifly mengambil kesimpulan pembagian:

a. Fase pranatal
b. Fase awal masa kanak-kanak,umur 0-5 tahun;
c. Fase akhir masa kanak-kanak,umur 6-12 tahun.
d. Fase remaja dan dewasa, umur 13-18 tahun.15

Pembagian perkembangan kedalam masa-masa perkembangan hanyalah

untuk memudahkan mempelajari dan memahami jiwa anak-anak. walaupun

perkembangan itu di bagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan,namun tetap

merupakan kesatuan yang hanya dapat dipahami dalam hubungan keseluruhan.

Derdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara

teoritis dan empiris dari segi psikologis,rentangan usia remaja berada dalam usia

12  tahun sampai 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria.

Jika dibagi atas remaja awal dan remaja akhir,maka remaja awal berada dalam

usia 12/13 tahun sampai 17/18 tahun,dan remaja dalam usia akhir dalam

rentangan usia 17/18 sampai 21/22 tahun. Sedangkan periode sebelum masa

remaja ini disebut sebagai “ambang pintu masa remaja” atau sering disebut

sebagai “periodepubertas” pubertas jelas berbeda dengan masa remaja, meskipun

bertumpang-tindih dengan masa remaja awal.

14 Sarwono, Sarlito  Wirawan, Psikologi  Remaja, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada,
1994), h. 24-25

15Zulkifli, Psikologi Perkembangan, (Bandung: CV Remaja Karya, 1986), h.23
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B. Seks Bebas Pada Remaja

1. Pengertian Seks Bebas

Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan pranikah (tanpa

menikah) dan seiring berganti pasangan. Seks bebas atau dalam bahasa

populernya disebut extra-marital intercouse atau kinky-seks merupakan bentuk

pembebasan seks yang di pandang tidak wajar.16 Tidak terkecuali, bukan saja oleh

agama dan negara, tetapi juga oleh filsafat. Ironinya perilaku itu nyatanya

cenderung disukai oleh anak muda, terutama kalangan remaja yang secara bio-

psikologis sedang tumbuh menuju proses pematangan. Munculnya trend

hubungan seks bebas, kurangnya kontrol dari orang tua dalam menanamkan nilai

kehidupan yang religius dan tersedianya perasarana untuk melakukan tindakan

asusila membuat remaja semakin sulit mengambil keputusan mengenai perilaku

seksual yang bertanggung jawab dan sehat.17

Secara umum seks merupakan perbedaan badaniah atau biologis

perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin. Perilaku seksual ialah

perilaku yang melibatkan sentuhan secara fisik anggota badan antara pria dan

wanita yang di dorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenisnya, yang biasanya

dilakukan oleh pasangan suami istri. Bentuk-bentuk perilaku ini mula-mula dalam

bentuk yang ringan sampai pada akhirnya ke tahap hubungan seksual. Sedangkan

perilaku seks pranikah merupakan perilaku seks yang dilakukan tanpa

16http://info.g-excess.com/id/online.infodiakses 12-2-2016
17http://ceria.bkkbn.go.id/ceria/penelitian/detail/182 diakses 12-2-2016
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melaluiproses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama

dan kepercayaan masing-masing individu.18

Seks pranikah adalah melakukan hubungan seksual (intercourse) dengan

lawan jenis tanpa ikatan perkawinan yang sah. Keterlibatan secara seksual dengan

orang lain bukan hanya dengan bersenggama, berciuman, berpelukan, membelai,

berpegangan tangan, fantasi, memijat bahkan telanjang dan ungkapan seksual

lainya dan memberi dan merespon perasaan senang atau kenikmatan terhadap diri

sendiri atau pasangan adalah tindakan seksual.19

Dorongan seksual bisa diekspresikan dalam berbagai perilaku. Namun

tentu saja tidak semua perilaku merupakan ekspresi dorongan seksual seseorang.

Ekspresi dorongan seksual atau perilaku seksual ada yang aman dan ada

yangtidak aman baik secara fisik, psikis maupun sosial. Setiap perilaku seksual

memiliki konsekuensi berbeda.20

Seks adalah kata yang sangat tidak asing di telinga masyarakat, tetapi

anehnya seringkali kita merasa tabu dan agak malu-malu jika menyinggungnya.

Agar kemudian kita dapat membicarakan dan mendiskusikannya dengan bebas

terbuka, maka para ahli bahasa dan ilmuwanpun membuat seks ini menjadi ilmiah

dengan menambahkan akhiran “tas” dan “logi” menjadi “seksualitas” dan

“seksologi”, sehingga jadilah seksualitas untuk dibahas dan didiskusikan,

18 Widyastuti, Kesehatan Reproduksi,(Yogyakarta: Fitra Maya, 2009), h. 5
19http://www.pdf.kq5.org/doc/potensi-seks-bebas-di kalangan-remaja.html diakses `10-2-

2-16
20Ferry Efendi, Keperawatan Kesehatan Komunitas, (Salemba Medika: Jakarta, 2009), h.

225
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seksologi adalah untuk ditulis secara ilmiah, dan seks adalah untuk dialami dan

"dinikmati".21

Di dalam kamus, seks sebenarnya mempunyai dua arti, yaitu seks yang

berarti jenis kelamin atau gender, dan seks yang berarti senggama atau melakukan

aktivitas seksual, yaitu hubungan penyatuan antara dua individu dalam konteks

gender di atas.

Hampir masyarakat berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan

penyelenggaraan hubungan seks. Sebab, dorongan seks itu begitu besar

pengaruhnya terhadap manusia seperti nyala api yang berkobar. Api itu bisa

bermanfaat bagi manusia, akan tetapi dapat menghancurkan peradaban

manusiawi. Demikian pula dengan seks, bisa membangun kepribadian seseorang,

akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan.22

Variasi dari pengaturan dari penyelenggaraan seks bisa kita lihat pada

tradisi-tradisi seksual pada bangsa-bangsa primitif di bagian-bagian dunia.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta

komunikasi. Terjadilah banyak perubahan sosial yang serba cepat pada hampir

semua kebudayaan manusia. Perubahan sosial tersebut mempengaruhi kebiasaan

hidup manusia, sekaligus juga mempengaruhi pola-pola seks yang konvensional.

Maka pelaksanaan seks itu banyak dipengaruhi oleh penyebab dari perubahan

sosial, antara lain oleh: urbanisasi, mekanisasi, alat kontrasepsi, lamanya

pendidikan, demokratisasi fungsi wanita dalam masyarakat, dan modernisasi.

21http://www.dhammacitta.org/pustaka/Ebook/Dharma-Prabha/Dharma-
Prabha48.Pdf,diaskes 12-2-2016

22 Kartini Kartono, Patologi Sosial,(Jakarta: Rajawali, 1981), h.22
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Sebagai efek samping yang ditimbulkan ada kalanya terjadi proses keluar dari

jalur dari pola-pola seks, yaitu keluar dari jalur-jalur konvensional kebudayaan.

Pola seks dibuat menjadi hyper-modern dan radikal, sehingga bertentangan

dengan system regulasi seks yang konvensional, menjadi seks bebas.23

2. Bentuk-Bentuk Seks Bebas

Berdasarkan pengertian seks bebas maka selanjutnya akan dijelaskan

bentuk-bentuk perilaku seks bebas. Seperti yang dikatakan oleh para ahli.Sarwono

mengemukakan beberapa bentuk dari perilaku seks bebas. Bentuk-bentuk yang

dimaksud adalah : 1) Kissing, 2) Necking, 3) Petting 4) Intercourse, 5) Oral –

genital seks, 6) frenc kiss. 1) Kissing yaitu Saling bersentuhan antara dua bibir

manusia atau pasangan yang didorong oleh hasrat seksual, 2) Necking yaitu

bercumbu tidak sampai pada menempelkan alat kelamin, biasanya dilakukan

dengan berpelukan, memegang payudara, atau melakukan oral seks pada alat

kelamin tetapi belum bersenggama, 3) Petting bercumbu sampai menempelkan

alat kelamin, yaitu dengan menggesek-gesekkan alat kelamin dengan pasangan

namun belum bersenggama, 4) Intercourse yaitu mengadakan hubungan kelamin

atau bersetubuh di luar pernikahan, 5) Oral –genital seks yaitu aktivitas

menikmati organ seksual melalui mulut. Tipe hubungan seksual model oral-

genital ini merupakan alternative aktifitas seksual yang dianggap aman

olehremaja masa kini, 6) frenc kiss yaitu berciuman dengan bibir ditutup

merupakan ciuman yang umum dilakukan.

23http://info.gexcess.com/id/online. info.html diakses 15-3-2016
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3.Tahapan-Tahapan Perilaku Seks Bebas

Aktifitas seksual adalah tindakan fisik atau mental yang menstimulasi,

meransang, dan memuaskan jasmaniah. Tindakan ini dilakukan sebagai cara

untuk mengekspresikan perasaan dan daya tarik kepada orang lain. Tetapi hal ini

dilakukan tidak sesuai dengan aturan agama, misalnya melakukan seks diluar

pernikahan.Untuk memperoleh kepastian hubungan yang mengarah pada seks

bebas atau tidak, alangkah baiknya jika kita mengetahui tahapan-tahapan menuju

seks bebas.

Seperti yang dikatakan oleh Raka beberapa tahap menuju perilaku seks

bebas yaitu:

a. pegangan tangan,

b. ciuman sebatas ciuman dipipi dan di kanan,

c. ciuman bibir,

d. pelukan,

e. petting mulai berani melepas pakaian bagian atas,

f. meraba bagian yang sensitif, mulai berani buka-bukaan,

g. melakukan hubungan seksual.24

Amalia mengemukakan beberapa tahapan perilaku seks bebas yaitu :

a. awaking and eksploration, yaitu Rangsangan terhadap diri sendiri

dengan cara berfantasi, menonton film, dan membaca buku-buku porno

b. autosexuality: masturbation, yaitu Perilaku merangsang diri sendiri

dengan melakukan masturbasi untuk mendapatkan kepuasan seksual

24http://anehhdidunia.blogspot. co. Id/2012/11/seks –bebas-gambaran/diakses 15-03-2016
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c. heterosexuality: kissing and necking,

d. heterosexuality. terdapat beberapa bagian yaitu :

1. Light petting : perilaku saling menempelkan anggota tubuh dan

masih dalam keadaan memakai pakaian,

2. Heavy petting :perilaku saling menggesek-gesekkan alat kelamin

dan dalam keadaan tidak memakai pakaian untuk mencapai

kepuasan. Tahap ini adalah awal terjadinya hubungan seks,

e. Heterosexuality : Copulaation yaitu Perilaku melakukan hubungan

seksual dengan melibatkan organ seksual masing-masing.

Dari pernyataan para ahli dapat diuraikan bahwa tahap perilaku seks

bebasmeliputi : ciuman, pegangan tangan, pelukan, dan melakukan hubungan

intim.

4. Dampak Dari Perilaku Seks Bebas

Ada dua dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks di kalangan remaja

yaitu kehamilan dan penyakit menular seksual. Seperti kita ketahui bahwa banyak

dampak buruk dari seks bebas dan cenderung bersifat negatif seperti halnya:

kumpul kebo. Seks bebas dapat berakibat fatal bagi kesehatan kita. Tidak kurang

dari belasan ribu remaja yang sudah terjerumus dalam seks bebas. Para remaja

melakukan seks bebas cenderung akibat kurang ekonomi. Seks bebas dapat terjadi

karena pengaruh dari lingkungan luar dan salah pilihnya seseorang terhadap

lingkungan tempatnya bergaul. Saat-saat ini di kota besar sering terjadi razia di

tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik dan tempat berkumpul para remaja

lainnya dan yang paling sering tertangkap adalah anak-anak remaja.
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Seks bebas sangat berdampak buruk bagi para remaja, dampak dari seks

bebas adalah hamil di luar nikah, aborsi, dapat mencorengkan nama baik orang

tua, diri sendiri, guru serta nama baik sekolah. Padahal seks bebas bukanlah

segalanya. Dimana mereka hanya mendapat kenikmatan semata, sedang mereka

tidak memikirkan akibat yang harus mereka tanggung seumur hidup. Hal ini jelas

sangat berbahaya bagi remaja yang terjerumus di dalam seks bebas. Bayangkan

saja jika seluruh remaja ada di Indonesia terjerumus dalam seks bebas, apa

jadinya nasib bangsa kita ini jika remaja yang ada tidak memiliki kemampuan

berfikir dan fisik yang baik, tentunya pembangunan tidak akan berjalan dengan

sebagaimana mestinya.

Berikut beberapa bahaya utama akibat seks pranikah dan seks bebas:

a. Menciptakan kenangan buruk. Apabila seseorang terbukti telah

melakukan seks pranikah atau seks bebas maka secara moral pelaku

dihantui rasa bersalah yang berlarut-larut. Keluarga besar pelaku pun

turut menanggung malu sehingga menjadi beban mental yang berat.

b. Mengakibatkan kehamilan. Hubungan seks satu kali saja bisa

mengakibatkan kehamilan bila dilakukan pada masa subur. kehamilan

yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa.

Kehamilan yang dianggap “Kecelakaan” ini mengakibatkan kesusahan

dan malapetaka bagi pelaku bahkan keturunannya.

c. Menggugurkan Kandungan (aborsi) dan pembunuhan bayi. Aborsi

merupakan tindakan medis yang ilegal dan melanggar hukum. Aborsi

mengakibatkan kemandulan bahkan Kanker Rahim. Menggugurkan
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kandungan dengan cara aborsi tidak aman, karena dapat mengakibatkan

kematian.

d. Penyebaran Penyakit. Penyakit kelamin akan menular melalui pasangan

dan bahkan keturunannya. Penyebarannya melalui seks bebas dengan

bergonta-ganti pasangan. Hubungan seks satu kali saja dapat

menularkan penyakit bila dilakukan dengan orang yang tertular salah

satu penyakit kelamin. Salah satu virus yang bisa ditularkan melalui

hubungan seks adalah virus HIV.

e. Timbul rasa ketagihan.

f. Kehamilan terjadi jika terjadi pertemuan sel telur pihak wanita dan

spermatozoa pihak pria. Dan hal itu biasanya didahului oleh hubungan

seks.

Kehamilan pada remaja sering disebabkan ketidaktahuan dan tidak

sadarnya remaja terhadap proses kehamilan. Bahaya kehamilan pada remaja dapat

meenimbulkan:

1) Hancurnya masa depan remaja tersebut
2) Remaja wanita yang terlanjur hamil mengalami kesulitan selama

kehamilan karena jiwa dan fisiknya belum siap.
3) Pasangan pengantin remaja, sebagian besar diakhiri oleh perceraian

(umumnya karena terpaksa kawin karena nafsu, bukan karena
cinta).

4) Pasangan pengantin remaja sering menjadi cemohan lingkungan
sekitarnya.

5) Remaja wanita yang berusaha menggugurkan kandungan pada
tenaga non medis (dukun, tenaga tradisional) sering mengalami
kematian strategis.

6) Pengguguran kandungan oleh tenaga medis dilarang oleh undang-
undang, kecuali indikasi medis (misalnya si ibu sakit jantung berat,
sehingga kalau ia meneruskan kehamilan dapat timbul kematian).
Baik yang meminta, pelakunya maupun yang mengantar dapat
dihukum.
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7) Bayi yang dilahirkan dari perkawinan remaja, sering mengalami
gangguan kejiwaan saat ia dewasa.25

Menurut Rintyastini, menyatakan bahwa ada beberapa dampak akibat dari

perilaku seks bebas yaitu:

a. Kehamilan

Hubungan seks bebas dapat mengakibatkan kehamilan.Kehamilan yang

terjadi akibat hubungan seks bebas merupakan kehamilan yang tidak

dikehendaki.

b. Penyakit Menular Seksual

Penyakit ini merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan

seksual yang mengakibatkan penderitaan, kemandulan, dan kematian.

Gejala-gejala menular seksual pada laki-laki sebagai berikut.

1) Bintil-bintil berisi cairan, lecet, atau borok pada penis /alat kelamin

2) Luka tidak sakit, keras, dan berwarnah merah pada alat kelamin

3) Adanya kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam pada alat

kelamin

4) Rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin

5) Kencing nanah atau darah yang disertai bau busuk

6) Kehilangan berat badan secara drastis disertai diare terus-menerus,

sering demam, dan berkeringat malam.26

25http://www.pdf.kq5.org/doc/potensi-seks-bebas-di kalangan-remaja.html diakses `10-2-
2-16

26Yuli Rintyastini, Bimbingan Konseling SMP, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama,
2006), h. 112
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5. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Bebas

Perilaku diartikan sebagai aksi ataureaksi organisme

terhadaplingkungannya. Sebenarnya bahwa perilaku baru dapat terjadi apabila ada

sesuatau yang dibutuhkan untuk menimbulkan reaksi, yang disebut juga dengan

rangsangan. Maka rangsangan tersebut akan menghasilkan suatuperilaku

Perilaku adalah respon individu terhadap suatustimulus atau suatutindakan

yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik

disadari maupun tidakdisadari. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor

yang saling berinteraksi. Sering tidak disadari bahwa interaksi tersebut amat

kompleks sehingga kadang-kadang kita tidak sempat memikirkan penyebab

seseorang menerapkan perilaku tertentu. Karena itu, sangat penting untuk dapat

menelaah alasan dibalik perilaku individu, sebelum ia mampu mengubah perilaku

tersebut

Berikut ini di uraikan bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut WHO

perubahan perilaku dikelompokan menjadi 3yaitu:

a. Perubahan Alamiah

Perilaku manusia selalu berubahdimana sebagian perubahan itu

disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar

terjadi suatuperubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan

ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat didalamnya juga

akan mengalami perubahan.
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b. Perubahan Rencana

Bentuk perubahan perilaku yang terjadi karena memang direncanakan

sendiri oleh subyek.

c. Kesedian Untuk Berubah

Apabila terjadi suatauinovasi atau program-program pembangunan

dimasyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang

sangatcepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, dan

sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau

perubahan-perubahan tersebut. Hal ini di sebabkan karena setiap orang

mempunyai kesedian orang untuk berubah yang berbeda-beda.27

Faktor yang mempengaruhi remaja melakukan hubungan seksual pranikah

adalah:

a. Adanya dorongan biologis

Dorongan biologis untuk melakukan hubungan seksual merupakan

insting alamiah dari berfungsinya organ system reproduksi dan kerja

hormon. Dorongan dapat meningkat karena ada pengaruh dari luar.

Misalnya dengan membaca buku, melihat film atau majalah yang

menampilkan gambar-gambar yang membangkitkan erotisme. Diera

tekhnologi informasi yang tinggi sekarang ini. Remaja sangat mudah

mengakses gambar-gambar tersebut melalui telepon genggam dan akan

selalu dibawa dalam setiap langkah remaja.

27 Tersedia padahttp://fourseasonnews.blogspot.com/2012/05/bentuk perubahan-perilaku-

menurut-who.htmldiakses pada tanggal 28 november 2012
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b. Ketidakmampuan mengendalikan dorongan biologis

Kemampuan mengendalikan dorongan biologis dipengaruhi oleh nilai-

nilai moral dan keimanan seseorang. Remaja yang memiliki keimanan

kuat tidak akan melakukan seks pranikah karena mengingat ini

merupakan dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan

Tuhan Yang Maha Esa. Namun keimanan ini dapat sirna dan tidak

tersisa bila remaja dipengaruhi oleh obat-obat misalnya psikotropika.

Obat ini akan mempengaruhi pikiran remaja sehingga pelanggaran

terhadap nilai-nilai agama dan moral dinikmati dengan tanpa rasa

bersalah.

c. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi

Kurangnya pengetahuan atau mempunyai konsep yang salah tentang

kesehatan tentang reproduksi pada remaja dapat disebabkan karena

masyarakat tempat remaja tumbuh memberi gambaran sempit tentang

kesehatan reproduksi sebagai hubungan seksual. Biasanya topik terkait

reproduksi tabu dibicarakan dengan anak (remaja). Sehingga saluran

informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi menjadi sangat

kurang.

d. Adanya kesempatan melakukan hubungan seksual pranikah

Faktor kesempatan melakukan hubungan seksual pranikah sangat

penting untuk dipertimbangkan karena bila tidak ada kesempatan baik

ruang maupun waktu, maka hubungan seks pranikah tidak akan terjadi.
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Terbukanya kesempatan pada remaja untuk melakukan hubungan seksual

didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Kesibukan orang tua yang memyebabkan kurangnya perhatian pada

remaja..

2) Pemberian fasilitas (termaksuk uang) pada remaja secara berlebihan.

Adanya ruang yang berlebihan membuka peluang bagi remaja untuk

membeli fasilitas, misalnya menginap di hotel atau ke night club

sampai larut malam.

3) Pergesaran nilai-nilai moral dan etika dimasyarakat dapat membuka

peluang yang mendukung hubungan seksual pranikah pada remaja..

4) Kemiskinan. Kemiskinan mendorong terbukanya kesempatan bagi

remaja khususnya wanita untuk melakukan hubungan seks

pranikah..28

Menurut Sarlito W. Sarwono, faktor-faktor yang dianggap berperan dalam

munculnya permasalahan seksual pada remaja adalah sebagai berikut.

a. Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual

remaja.

b. Penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan

usia perkawinan..

c. penyebaran informasi dan rangsangan melalui media massa yang

dengan tekhnologi yang canggih (contoh: VCD, buku pornogravi, foto,

majalah, internet, dan lain-lain) menjadi tidak terbendung lagi.

28Depkes, Poltekes, Keperawatan Kesehatan Komunita, (Jakarta: Salemba Medika,
2010), h. 58
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d. ketidaktahuan maupun mentabukan pembicaraan mengenai seks dengan

anak, menjadikan mereka tidak terbuka pada anak.

e. Adanya kecenderungan yang makin bebas antara pria dan wanita.29

Hubungan seksual yang pertama dialami oleh remaja dipengarui oleh

berbagai faktor yaitu:

a. Waktu/saat mengalami pubertas..

b. Kontrol sosial kurang tepat yaitu terlalu ketat atau terlalu longgar.

c. Frekuensi pertemuan dengan pacar yang tidak terkontrol.

d. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anak yang memasuki usia

remaja..

e. Status ekonomi. Mereka yang hidup dengan fasilitas berkecukupan

akan mudah melakukan pesiar ke tempat-tempat rawan yang

memungkinkan adanya kesempatan melakukan hubungan seksual.

Sebaliknya yang ekonomin lemah tetapi banyak kebutuhan atau

tuntunan, mereka mencari kesempatan untuk memanfaatkan dorongan

seksnya demi mendapatkan sesuatu.

f. Tekanan dari teman sebaya.

g. Penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol.

h. Adanya keinginan untuk menunjukkan cinta pada pacarnya.30

Banyaknya variable yang memberikan kontribusi remaja melakukan hubungan

seksual mengindikasikan bahwa upaya untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi

memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.

29Sarlito W. Sarwono, Psikologi  Remaja. (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1994).h.
37

30Soetjiningsih,Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya.( Jakarta: Sagung Seto,
2010), h. 136
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C. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitia di IAIN Kendari tidak ditemukan adanya penelitian yang

sama dengan penelitian ini, olehnya itu peneliti mencari literatur lain yang relevan

dengan penelitian ini, yakni Skripsi yang disusun oleh Skripsi yang disusun Sri

Jatmo Utami (NIM: 1101037) dengan judul:Persepsi Mahasiswa IAIN Walisongo

tentang Pergaulan Bebas; AnalisisBimbingan dan Konseling Islam.31 Berdasarkan

hasil penelitian terhadappersepsi mahasiswa IAIN Walisongo tentang pergaulan

bebas didapat hasilyang menunjukkan bahwa persentase mahasiswa yang tidak

setuju denganpergaulan bebas lebih besar dari persentase yang setuju. Mahasiswa

IAINWalisongo yang setuju dengan pergaulan bebas rata-rata mahasiswa

yangberasal dari keluarga dengan kapasitas ekonomi yang tidak sama, yaitu

adayang miskin, sedang dan kaya. Sedangkan kondisi keluarganya rata-rataberasal

dari keluarga broken home yaitu ada yang sudah bercerai, ayahnyaberpoligami,

sifat orang tuanya acuh tak acuh. Kondisi ini menunjukkanbahwa ekonomi tidak

ada pengaruhnya dengan persepsi mahasiswa tentangpergaulan bebas. Akan tetapi

kondisi keluarga yang broken home adapengaruhnya. Berdasarkan hasil penelitian

bahwa mahasiswa yang tidak setujudengan pergaulan bebas ternyata berasal dari

keluarga dengan ekonomi yangberagam yaitu ada yang kaya, miskin dan sedang.

Akan tetapi kehidupan keluarganya harmonis atau utuh. Dengan demikian

keluarga yang utuhmempunyai pengaruh dalam membangun persepsi mahasiswa.

Skripsi yang disusun Machmunah (NIM: 4100143) dengan judul:Remaja

yang Melakukan Homo Seks menurut Konsep Quraish Shihab (TelaahKritis

31Fitroh Nur Hidayat, Penanggulangan budaya seks bebas padaRemaja menurut jefri al-bukhori
dalam buku"sekuntum mawar untuk remaja"(analisis materi dan metode bimbingan dan konseling
islam), (Semarang:Skripsi IAIN Walisongo, 2008) h. 11



32

Tafsir al-Misbah).32 Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa penafsiranQuraish

Shihab tentang homo seks dalam Tafsir al-Misbah menunjukkanbahwa

diatermasuk ulama tafsir yang mengharamkan dan mengecam dengankeras

terhadaphomo seks. Ini berarti ia termasuk orang yang tidak sepahamdengan

teori-teori yang menghalalkan homo seks. Dalam perspektif QuraishShihab

bahwahomoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk,sehingga ia

dinamaifahisyah. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidakdibenarkan

dalamkeadaan apa pun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkandalam keadaan

membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum, tetapihomoseksual, sama sekali

tidak ada jalan untuk membenarkannya.

Skripsi yang disusun Khoirun Nikmah (NIM : 3101059) dengan

judul:Studi Komparasi Terhadap Konsep Pendidikan Seks Menurut Dadang

Hawaridan Ali Akbar Aktualisasinya dalam Mendidik Etika Seks Islami.33

MenurutDadang Hawari dan Ali Akbar bahwa untuk menanggulangi free sex

adalahdengan memberikan pendidikan agama dan pendidikan seks. Baik

pendidikanagama maupun pendidikan seks harus diberikan secara bersamaan.

Menurutkedua tokoh itu, pendidikan seks tanpa pendidikan agama akan kurang

artinya dalam menanggulangi free sex. Pendidikan seks yang hanya

memperkenalkan seks sebatas anatomi maka pendidikan seks tersebut hanya

menjadi ilmu pengetahuan semata tetapi tidak akan mengurangi kejahatan remaja

dalammelakukan free sex.

32Ibid, h. 12
33Ibid, h. 13
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Persamaan konsep Dadang Hawari dan Ali Akbar yaitu kedua tokoh

tersebut dalam membahas pendidikan seks dan penanggulangannyamenggunakan

pendekatan psikologi, dan di samping itu karena kedua tokohmenyentuh pula

aspek pendidikan maka pada dasarnya secara tidak langsung menggunakan

pendekatan psikologi pendidikan. Untuk memperkuat pendapatnya, kedua tokoh

tersebut menggunakan pula pendekatan agama, halitu terlihat misalnya beberapa

dalil al-Qur'an dan hadis dijadikan sandaranhukum oleh kedua tokoh dalam

melihat pendidikan seks untuk remaja danpenanggulangannya. Adapun perbedaan

konsep kedua tokoh tersebut yaitu AliAkbar dan Dadang Hawari meskipun sama-

sama menganggap upaya penanggulangan free sex melalui pendidikan agama

akan tetapi Akbar tidakmenjelaskan pendidikan agama yang bagaimana yang

harus diberikan, apakahakidah, syari'ah atau akhlak. Berbeda halnya dengan

Hawari yang menjelaskan pendidikan agama yangharus ditanamkan meliputi di

dalamnya masalah akidah, syari'ah dan akhlak.

Dengan menelaah tiga skripsi yang disebutkan terdahulu,

menunjukkanadanya perbedaan dengan skripsi yang penulis susun. Perbedaannya

adalahskripsi yang pertama kajiannya terbatas hanya menurut persepsi

MahasiswaIAIN Walisongo.Sedangkan skripsi yang kedua hanya

menggambarkan homoseks, dan skripsi yang ketiga lebih memfokuskan pada

pendidikan seks yangtepat diberikan pada remaja. Sedangkan skripsi yang penulis

susun temanyaadalah upaya Pemerintah dalam mencegah seks bebas pada remaja.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif, yaitu penelitian

yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata  tertulis atau lisan dari

orang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu

pendekatan induktif untuk penyusunan pengetahuan yang menggunakan riset dan

menekankan subjektifitas serta arti pengalaman bagi individu.1

Penelitian ini akan mendeskripsikan upaya pencegahan seks bebas pada

remaja. Alasan digunakannya jenis penelitian kualitatif karena, permasalahan

dalam penelitian ini belum jelas, holistik, kompleks, dan dinamis. Olehnya itu,

peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam dengan jenis

penelitian kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di kelurahan Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota

Kendaripada bulan Juni  sampai dengan bulan Agustus 2016.

C. Sumber Data

Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif yang telah

menetapkan populasi dan sampel. Sesuai dengan fokus penelitian, maka sumber

data dalam penelitian  ini yaitu:

1 Brockopp,  Doroty  Y.,  &  Tolsma-Hastings,  Marie.  T., Dasar-Dasar
RisetKeperawatan  (Fundamentals  of  Nursing  Research)  Edisi  2. (Jakarta:EGC, 2011), h. 124.


