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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dan krisis sehingga 

membutuhkan dukungan serta pengarahan yang positif dari keluarganya yang tampak 

pada pola asuh yang di terapkan orang tuanya sehingga menjadi anak baik. Keluarga 

yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak-anak merupakan lingkungan awal remaja 

dalam proses pencarian jati diri sehingga menjadikan hubungan keluarga memiliki 

peran penting dalam menetapkan pola sikap dan perilaku anak.  

Segelincir kecil remaja telah meraih kemajuan yang bermakna lewat 

pendidikan di sekolah atau keberhasilan dalam masyarakat dan olahraga, tetapi 

beribu-ribu yang lainnya tidak menemukan kesempatan semacam itu. Akibatnya, 

mereka kembali memilih perilaku yang di kagumi oleh teman sebaya yang justru di 

tolak oleh orang-orang dewasa, misalnya merokok, mengkonsumsi minuman keras 

dan bahkan melakukan perilaku seks pranikah yang mereka anggap sebagai hal yang 

di anggap penting. Selama masa remaja kehidupan laki-laki dan perempuan di 

warnai oleh seksualitas. Menurut Santrock (2003) masa remaja adalah waktu 

penjelajahan dan eksperimen, berfantasi seksual dan dihadapkan pada dunia seksual. 

Remaja memiliki keingin tahuan yang tidak pernah terpuaskan mengenai misteri 

seksualitas, perkembangan fisik pada remaja di tandai dengan kematangan seksual, 

dalam arti organ-organ seksualitasnya sudah dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengembangkan keturunan pada remaja putri ditandai dengan menstruasi 

yangpertama sedangkan pada pria adalah mimpi  basah. 

Menghadapi remaja maka orang tua secara bijaksana harus sedikit demi 

sedikit mengontrol agar anak tersebut benar-benar dapat berdiri sendiri kalau dewasa. 

dan orang tua sebaiknya jangan sampai membuat kesalahan karena kaum remaja 

sedang mencari pedoman hidup, mencari nasihat atau membimbing mereka. Dalam 

kenyataannya sedikit sekali orang dewasa yang mau melayani atau memandang 

mereka dengan baik 

Perilaku tersebut di tunjukan dalam bentuk perilaku seks pranikah, sebagai 

hubungan yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun 



2 

 

sesama jenis. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa seks pranikah adalah cara 

bersenggama yang di lakukan terhadap pasangannya tanpa ikatan perkawinan. 

Surbakti (2009) berpendapat bahwa pada umunya remaja mempunya dorongan 

seksul yang kuat, hal itu di sebabkan terjadinya perubahan hormonal yang membuat 

mereka memiliki dorongan seksual yang kuat, sedangkan resiko akibat kegiatan 

seksual yang menjurus pada hubungan seks belum sepenuhnya mereka ketahui. Oleh 

karena itu setial kegiatan yang dilakukan remaja harus terus dipantau dan dibimbing 

orang tua. Dukungan yang positif akan membantu anak-anak menjadi lebih tangguh 

karena seks bebas menjadi momok yang sangat menakutkan bagi orang tua Menurut 

Clemes (dalam Rezky 2010) bahwa terjadinya penyimpangan perilaku anak 

disebabkan kurangnya ketergantungan antara anak dengan orang tua. Hal ini terjadi 

karena antara anak dan orang tua tidak pernah sama dalam segala hal. 

Ketergantungan anak kepada orang tua ini dapat terlihat dari keinginan anak untuk 

memperoleh perlindungan, dukungan, dan asuhan dari orang tua dalam segala aspek 

kehidupan. Selain itu, anak yang menjadi “masalah” kemungkinan terjadi akibat dari 

tidak berfungsinya sistem sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan kata lain 

perilaku anak merupakan reaksi atas perlakuan lingkungan terhadap dirinya. 

Remaja yang  mengalami kegagalan berkomunikasi dalam keluarga akan 

mengarahkan diri ke dunia luar dan kemudian menemukan nilai kelompok 

pertemanan yang dirasa sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya agar mereka bisa 

masuk ke dalam kelompok tersebut, seandainya  dalam kelompok tersebut tersebut 

melakukan perilaku pergaulan bebas seperti  seksual pranikah maka mereka akan 

mengikuti aturan tersebut. 

Menurut Januar (2007) telah terjadi pergeseran seksual dikalangan remaja, 

dari 46 remaja (usia 15 – 20 tahun) 32 % mengaku pernah melakukan hubungan 

seksual pranikah, terutama remaja putra (57,1 %) dan untuk remaja putri 12 %, 

hubungan seks pranikah itu umumnya dilakukan dengan teman dekat sendiri atau 

pacar ( 46,7 %) dan dengan pelacur (39,9 %) hal yang sama juga didapat konseling 

sahaja-PKBI DIY dari hasil rekapan mereka didapat keterangan bahwa hubungan 

seks pertama kali biasanya dilakukan dengan pacar (71 %), teman biasa (3,5%), 

suami (3,5 %) inisiatif hubungan seks dengan pasangan (39,8 %), klien (9,7 %), 

keduanya (11,5 %) keputusan melakukan hubungan seks tidak direncanakan (45 %), 
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direncanakan (20,4 %), dan tempat yang biasa digunakan untuk hubungan seks 

adalah rumah (25,7 %),hotel (13,3 %), di amerika biangnya kebebasan termaksut free 

sex hubungan seksual dengan teman lebih biasa lagi berdasarkan sebuah survey yang 

melibatkan 505 remaja berusia 15 sampai 17 tahun di AS 26 % remaja mengatakan 

bahwa seks oral merupakan tipikal dari hubungan biasa, sebanyak 27 % hubungan 

kencan hampir selalu atau kebanyakan juga melibatkan hubungan seksual, sedangkan 

24 % mengatakan hubungan seksual biasanya merupakan bagian dari sebuah 

hubungan biasa, sebanyak sepertiga dari 505 remaja yang di wawancarai lewat 

telepon itu mengatakan bahwa mereka melakukan sesuatu berbau seks dalam 

hubungan biasa mereka termasuk 14 %  mengatakan melakukan hubungan seksual. 

Berdasarkan survey di atas mengambarkan bahwa perilaku seksual pranikah 

merupakan hal yang biasa dilakukan khususnya dikalangan remaja saat ini. Dan hal 

ini mencemaskan orang tua yang mempunyai anak diusia remaja. Untuk mengatasi 

masalah tersebut dibutuhkan dukungan dalam keluarga. Dukungan keluarga terhadap 

anak dalam mendidik dan membesarkan anak. beraneka ragam coraknya, ada yang 

menginginkan anaknya menjalankan disiplin keras, ada yang menginginkan anaknya 

lebih banyak kebebasan dalam berpikir maupun bertindak. Ada orang tua yang 

terlalu melindungi anak, ada yang bersikap acuh terhadap anak. Ada yang 

mengadakan suatu jarak dengan anak dan ada pula yang menganggap anak sebagai 

teman. Dalam hal ini dibutuhkan adanya pola asuh yang terarah dari keluarga 

khususnya orang tua. 

Menurut Meichati (dalam Semiun 2006) pengasuhan anak adalah keseluruhan 

interaksi antara orang tua dengan anak-anaknya yang melibatan sikap, nilai dan 

kepercayaan orang tua dalam memelihara anaknya. Bentuk interaksi antara orang tua 

dengan anak dalam rangka memenuhi kebutuhan seperti memandikan, menggantikan 

pakaian, menjaga mengajak bermain-main dan sebagainya. Bagi orang tua, 

mengasuh anak merupakan proses kompleks, sebab banyak hal yang harus 

diperhatikan. Hal yang berkaitan dengan model dan cara orang tua mengasuh anknya 

yaitu antara lain adalah pemberian kasih sayang, pemberian hadiah, pemberian 

hukuman, pemberian teladan, penanaman sikap dan moral,perlakuan yang adil, 

pembuatan peraturan 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak 

dapat diartikan sebagai interaksi antara orang tua dengan anak dalam memelihara dan 

mendidik anak yang melibatkan sikap dan nilai orang tua dengan tujuan untuk 

melatih dan mengembangkan kepribadian anak untuk menjadi dewasa Dalam 

mengasuh anaknya orang tua cenderung menggunakan pola asuh tertentu. 

Penggunaan pola asuh tertentu ini memberikan sumbangan dalam mewarnai 

perkembangan terhadap bentukbentuk perilaku sosial tertentu pada anaknya. Pola 

asuh orang tua merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama mengadakan 

kegiatan pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing, dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan 

norma-norma yang ada dalam masyarakat 

Pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua 

dengan anak, dimana orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah 

tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh orang tua, 

agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. 

Menurut Santrock, (2002) bahwa para orang tua tidak boleh menghukum atau 

mengkucilkan tetapi sebagai gantinya orang tua harus mengembangkan aturan-aturan 

bagi anak-anak dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Ia menekankan tiga 

tipe pengasuhan yang dikaitkan dengan aspek-aspek yang berbeda dalam perilaku 

social anak : otoriter, demokratis dan permisif dan pengasuhan yang permisif terjadi 

dalam dua bentuk: permisif indulgent dan permisif indifferent 

Bentuk-bentuk pola asuh orang tua sangat erat hubungannya dengan 

kepribadian anak setelah anak menjadi dewasa. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dan 

unsur-unsur watak seorang individu dewasa sebenarnya sudah diletakan benih-

benihnya ke dalam jiwa seorang individu sejak sangat awal, yaitu pada masa ia masi 

kanak-kanak. Dilema mengasuh anak terkandung pula pendidikan, sopan santun, 

membentuk latihn-latihan tanggung jawab dan sebagainya. Disini peranan orang tua 

sangat penting, karena secara langsung ataupun tidak orang tua melalui tindakannya 

akan membentuk watak anak dan menentukan sikap anak serta tindakannya 

dikemudian hari, Surbakti (2009) berpendapat bahwa kesalahan pola asuh sekecil 

apapun yang dilakukan terhadap mereka dapat berakibat fatal dan sulit diperbaiki. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh rang tua 
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sangat dominan dalam membentuk kepribadian anak sejak dari kecil sampai anak 

menjadi dewasa 

Pada umumnya pola asuh orang tua akan memberikan dampak pada anak 

menurut pendapat Hurlock (1989) bahwa disiplin demokratis menimbulkan 

penyesuaian pribadi dan sosial yang baik dan menghasilkan kemandirian dalam 

berpikir, berinisiatif dalam tindakan dan konsep diri yang sehat, positif dan penuh 

rasa percaya diri yang direfleksikan dalam perilkaku aktif, terbuka dan spontan 

Masing-masing orang tua tentu saja memiliki pola asuh tersendiri dalam 

mengarahkan perilaku anak. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan orang tua, mata pencarian hidup, keadaan sosial ekonomi, adat istiadat 

dan sebagainya. Dengan kata lain, pola asuh orang tua petani tidak sama dengan 

pedagang. Demikian pula pola asuh orang tua berpendidikan rendah berbeda dengan 

pola asuh orang tua yang berpendidikan tinggi. Ada yang menerapkan dengan pola 

asuh yang keras/kejam, kasar, dan tidak berperasaan. Namun ada pula yang memakai 

pola asuh lemah lembut, dan kasih sayang. Ada pula yang memakai sistem militer, 

yang apabila anaknya bersalah akan langsung diberi hukuman dan tindakan tegas 

(pola oteriter). Bermacam-macam pola asuh yang diterapkan orang tua ini sangat 

bergantung pada bentuk-bentuk penyimpangan perilaku anak 

Orang tua dapat memilih pola asuh yang tepat dan ideal bagi anaknya. Orang 

tua yang salah menerapkan pola asuh akan mebawa akibat buruk bagi perkembangan 

jiwa anak. Tentu saja penerapan pola asuh orang tua diharapkan dapat menerapkan 

pola asuh yang bijaksana atau menerapkan pola asuh yang setidaknya tidak 

membawa kehancuran atau merusak jiwa dan watak seorang anak 

Melihat barbagai fenomena Perilaku seksual pranikah yang kerap dilakukan 

oleh remaja membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Perbedaan perilaku 

seksual pranikah pada remaja ditinjau dari pola asuh orang tua” 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas dirumuskan permasalahan dalam  penelitian ini 

sebagai berikut : Ada Perbedaan perilaku seksual pra nikah pada remaja ditinjau dari 

pola asuh  orang tua. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku 

seksual pra nikah pada remaja ditinjau dari pola asuh  orang tua.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan 

dalam mengembangkan ilmu psikologi, khususnya psikolog perkembangan, 

klinis dan sosial 

2. Secara Praktis  

a. Bagi remaja 

Di harapkan bagi remaja memahami mengenai dampak  hubungan seksual 

pranikah 

b. Bagi orang tua 

Bagi orang tua agar dapat lebih memantau perilaku dan pergaulan anak 

remajanya saat ini sehingga membantu mencegah terjadinya perilaku seksual 

pranikah dikalangan remaja. 

 


