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Perilaku free sex baik dengan pasangan tetap maupun dengan berganti pasangan, telah 
merebak dalam kehidupan kaum muda. Bisa disebut sebagai salah satu bukti yang 
mengindikasikan telah tersebarnya fenomena free sex hingga ke lingkungan-lingkungan 
intelektual yang selama ini kita banggakan sebagai garda depan kehormatan bangsa. Ini 
terbukti dengan mudahnya ditemukan kasus-kasus penyimpangan seksual seperti MBA 
(Married by Accident), kumpul kebo, pelacuran mahasiswa dan lain sebagainya yang 
dilakukan oleh mahasiswa.  
Melihat fakta yang terjadi, perlu kiranya untuk diketahui lebih jauh apa yang menyebabkan 
mahasiswa tersebut berperilaku seks menyimpang khususnya free sex. Nampak jelas 
bahwa sebenarnya mahasiswa dihadapkan pada masalah yang dilematis. Disatu sisi 

mahasiswa diharapkan untuk menyelesaikan studinya dengan sukses dan secepat mungkin, 
disisi lain ia juga mempunyai dorongan libido seksual yang tidak dapat dihindari. 
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan corak deskriptif yang mengambil lokasi rumah kost 
dan kontrakkan di Kelurahan Tlogomas Malang. Penelitian ini pada dasarnya ingin 
mengetahui alasan, sebab-sebab, dan dampak yang terjadi pada mahasiswa rantau yang 
telah melakukan free sex. 
Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan snowball sampling yaitu data 
berupa informasi dari 5 orang informan dalam salah satu lokasi, dari petunjuk informan 
pertama peneliti bisa menemukan informan kedua, demikian seterusnya. Sedangkan teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang 
terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan atau 
verifikasi. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena free sex mahasiswa rantau yang ada di 

kota Malang sangatlah kompleks, status pacar dan tempat tinggal menjadi faktor utama 
penyebab perilaku free sex. Ditambah pengaruh teknologi informal (internet, VCD) dan 
minimnya informasi tentang seks membuat para responden bersikap kritis tersalur oleh 
perbuatan-perbuatan yang bersifat eksperimen dan eksploratif. Tak heran para responden 
mengalami dampak-dampak yang merugikan baik dari segi psikologis maupun biologis.  
Agar perilaku tersebut tidak berlanjut terus dibutuhkan pribadi yang kuat, tangguh, 
bertanggung jawab serta dewasa sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana 
yang salah. 

 


