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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa yang rentan,  oleh karena terjadi serangkaian 

perubahan meliputi perubahan fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Perubahan-

perubahan tersebut dapat menimbulkan masalah, salah satunya mempengaruhi 

prestasi belajar. 

 Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan umur 22 

tahun. Perubahan fisik yang terjadi meliputi pertambahan tinggi badan yang cepat 

dan pertumbuhan organ seksual meliputi rambut kemaluan, penis dan testis pada 

laki-laki, payudara dan menstruasi pada perempuan. Perubahan kognitif yang 

terjadi berupa perkembangan pemikiran yang semakin abstrak, logis, dan 

idealistis.  Perubahan  sosio-emosional yang terjadi berupa hubungan dengan 

teman sebaya semakin intim, kencan yang dilakukan untuk pertama kali,  

kemungkinan terjadinya penjajakan seksual dan hubungan seksual (Santrock, 

2002). 

Perubahan perilaku seksual tercantum pada Penelitian Lembaga Demografi 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1999-2000, menyebutkan bahwa 

2,9% remaja di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat pernah melakukan aktivitas 

seksual. BKKBN pada tahun 2000 melaporkan sedikitnya 38.288 remaja di 

Kabupaten Bandung pernah berhubungan intim diluar nikah atau melakukan seks 

bebas. Hasil polling terhadap 1000 remaja didapatkan 400 remaja pernah melakukan 

ciuman bibir, mencium leher, serta menggerayangi tubuh pasangannya dan 200 

remaja  melakukan sexual intercouse.  Dari 200 remaja yang melakukan sexual 
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intercourse tersebut didapatkan 100 remaja hamil dan 90 remaja melakukan aborsi. 

Pun demikian halnya dengan fakta yang ditemukan oleh Sahabat Anak Remaja 

(Sahara) Indonesia Foundation soal keperawanan mahasiswi Yogyakarta sangat 

mencengangkan. Jumlah responden 1.660 mahasiswi, rata-rata pernah melakukan 

seks bebas, misalnya petting, oral, hingga anal seks. Bahkan dahsyatnya 98% pernah 

aborsi. Melakukan aborsi 2 kali (23 responden), dan lebih dari 2 kali (12 responden), 

tempat mereka melakukan seks bebas persentasenya adalah kos pria 63%, tempat kos 

wanita 14% dan dihotel kelas melati 21%, sisanya melakukan ditempat wisata 

(BKKBN, 2000). 

Ketidakmampuan remaja dalam mengarahkan penyaluran kebutuhan 

seksual ini dengan cara yang benar akan menjerumuskan dirinya sendiri. 

Sedangkan ketidakmampuan untuk mengekspresikan aktivitas ini karena adanya 

tekanan akan diekspresikan dalam bentuk motif tak sadar. Dan hal ini mampu 

mencetuskan kecemasan dalam diri terutama pada masa remaja dimana dorongan 

terhadap aktivitas ini semakin kuat. Baik dari dalam diri maupun akibat 

rangsangan dari lingkungan luar (Atkinson,1996). Kecemasan ini memungkinkan 

adanya pengaruh pada aktivitas mahasiswa di perkuliahan. Eyesenck (dalam 

Sukadji, 2006) mengemukakan kaitan antara kecemasan dan prestasi, yaitu adanya 

ketegangan yang sedemikian tingginya sehingga konsentrasi belajar terhambat. 

Lebih lanjut Eyesenck menyatakan keadaan atau lingkungan tertentu akan 

mempengaruhi motivasi belajar, permasalahan cinta dan aktivitas seksualpun 

dapat mempengaruhi motivasi belajar yang kemudian berdampak pada prestasi 

belajar mahasiswa yang akhirnya akan menghantarkan pada prestasi  akademik 

yang kurang memuaskan.   
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          Dari data di atas, dapat disimpulkan adapun faktor  yang mendorong terjadinya 

perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa adalah jarak yang memisahkan dengan 

orang tua, pengaruh dunia pariwisata dan budaya, serta rumah kost dan kontrakan 

tanpa induk semang yang rentan sekali terhadap terjadinya perilaku seks bebas.        

Berangkat dari fakta tersebut, yang mengungkap mengenai tingginya angka 

kejadian perilaku seks bebas di kota pendidikan internasional pada kalangan 

mahasiswa, penulis mengindikasikan adanya kemungkinan terjadinya hal serupa 

di Malang, maka faktor inilah yang menjadi salah satu  latarbelakang penelitian 

ini dilakukan. 

Berdasar alasan-alasan diatas penulis ingin mengetahui adakah Hubungan 

antara Perilaku Seksual yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Jurusan Akuntansi Angkatan 2007 Universitas Muhammadiyah Malang dengan 

Prestasi Akademik yang diraihnya.  

1.2 Rumusan Permasalahan 

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan, rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah ada hubungan antara Perilaku Seksual Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Angkatan 2007 Universitas Muhammadiyah Malang 

dengan prestasi akademiknya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini untuk menganalisis adakah hubungan antara Perilaku 

Seksual Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Angkatan 2007 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan Prestasi akademiknya. 
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1.3.2 Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui Perilaku Seksual Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Angkatan 2007  Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Mengetahui Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Angkatan 2007  Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjadi masukan dan gambaran bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Malang pada khususnya Jurusan Akuntansi dalam 

memahami permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan perilaku seksual 

mereka. Serta menjadi sarana pembelajaran bagi pembaca dalam memahami 

hubungan tingkat perilaku seksual dengan prestasi akademik. 

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi civitas Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam menentukan aturan tata tertib 

perkuliahan. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian sejenis. 

 

 


