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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
Globalisasi telah menimbulkan pengaruh yang sangat luas dalam dimensi 

masyarakat. Malcolm Waters, mengemukakan bahwa ada tiga dimensi proses 

globalisasi, yaitu: globalisasi ekonomi, globalisasi politik, dan globalisasi budaya. 

Globalisasi yang merupakan universalisasi nilai-nilai, menyebabkan kearifan lokal 

menjadi luntur. Hal ini menyangkut dengan moral bangsa yang juga akan 

terpengaruh dengan moral luar yang tentunya akan lebih kuat mempengaruhi karena 

dalam globalisasi, negara-negara majulah yang akan menguasai. Dalam rangka 

pembangunan untuk meningkatkan daya saing, diperlukan suatu bentuk moral yang 

sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa timur yang 

terkenal dengan sopan santun dan keramahtamahannya. Hal yang semacam inilah 

yang perlu dimiliki mahasiswa.  

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda yang juga merupakan warga 

negara hendaknya memberikan rasa percaya pada masyarakat, bahwa merekalah 

yang menggantikan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini di kemudian hari. 

Peran mahasiswa sebagai agent of changes tidak diragukan lagi, sebab di negara 

mana pun di dunia ini, mahasiswa tampil sebagai pionir pembaharuan dalam suatu 

negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa harus memiliki sikap dan 

perilaku yang positif. Mahasiswa harus memiliki sikap dan perilaku kreatif, kritis, 

kooperatif, dan etis. Sikap dan perilaku ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi 

persaingan yang semakin ketat di era global.   

Fakta yang terjadi saat ini adalah banyak mahasiswa telah kehilangan moral. 

Sering kita lihat atau kita dengar perilaku immoral yang dilakukan oleh para 

mahasiswa baik dari media cetak, media elektronik, media online, atau bahkan kita 

saksikan langsung dalam kehidupan nyata sekitar kehidupan kita. Seperti tawuran 

antar geng, tawuran antar mahasiswa, mengonsumsi miras (narkoba), pemerkosaan, 

seks bebas, pencabulan, dan pencurian.  

Perilaku immoral yang dilakukan oleh mahasiswa, semakin hari justru 

semakin menjadi-jadi. Misalnya, kasus video adegan mesum yang pelakunya adalah 

mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang mengalami masalah kehidupan seks terus 
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bertambah akibat pola hidup seks bebas, karena pada kenyataannya pengaruh gaya 

seks bebas yang mereka terima jauh lebih kuat dari kontrol yang mereka terima 

maupun pembinaan secara keagamaan baik dari orang tua maupun mendapatkannya 

sendiri dari pengajian-pengajian agama. Sementara itu tingkat pengawasan dari 

pemilik kos maupun pihak orang tua semakin bertambah longgar sehingga makin 

banyak mahasiswa yang terjebak ke dalam pola hidup seks bebas karena berbagai 

pengaruh yang mereka terima, baik dari teman, internet, dan pengaruh lingkungan 

secara umum.  

Contoh gejala terjadinya hubungan seks sebelum menikah, yang saat ini 

sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan dan fenomena tersebut tidak 

hanya terjadi di kota-kota besar namun sudah mulai merambah ke kota-kota kecil. 

Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar yang tercipta sudah tidak lagi tabu dengan 

kegiatan sex bebas tersebut. Berita disebuah Harian Kompas (3 Januari 2004) 

menyebutkan adanya mahasiswa di kota Malang yang mempunyai prinsip sex just for 

fun atau sex in the car, yaitu hubungan seks yang dilakukan di dalam mobil. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Indayani (2008) terhadap 15 mahasiswa berusia 18 

tahun-22 tahun menyatakan bahwa mahasiswa telah berani melakukan perilaku seks 

dalam berpacaran seperti berciuman, necking, petting, dan bahkan ada yang mengaku 

sudah berhubungan seks dengan pacarnya hingga hamil.  

Suatu fenomena free sex yang sering terjadi di kalangan para pemuda 

sebelum menikah justru banyak dilakukan oleh sepasang individu yang berpacaran. 

Meskipun tidak semua individu berpacaran melakukan hal tersebut, tetapi dari fakta 

itu menunjukan bahwa hal tersebut cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan. 

Faktor ekstern seperti bujukan atau permintaan pacar merupakan motivasi untuk 

melakukan hubungan seksual dan hal ini menempati posisi keempat setelah rasa 

ingin tahu, agama atau keimanan yang kurang kuat serta terinspirasi dari film dan 

media massa. Selain itu, seringnya mengakses situs-situs porno atau melihat gambar 

maupun menonton hal-hal yang berbau pornografi dapat menjadi faktor terjadinya 

sex pra nikah di kalangan mahasiswa. Fakta menyebutkan bahwa pada tahun 2006 

berdasarkan data Internet Pornography Statistic, Indonesia menempati peringkat 

ketujuh pengakses kata ”sex” di internet. Sementara data Googletrends posisi 

Indonesia meningkat pada peringkat kelima ditahun 2007. Dan menurut 
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Googletrends, justru ditahun 2008 dan 2009 Indonesia masuk tiga besar, yaitu 

diperingkat tiga. Data Googletrends menunjukkan tujuh besar daerah di Indonesia 

yang paling banyak mengakses istilah ”sex”. Peringkat tujuh besar tersebut dimulai 

dari subregions Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Timur, 

Bali dan ditutup oleh Jawa Barat. Apabila diamati daerah-daerah akses cyberporn 

tersebut merupakan pusat mahasiswa dan pelajar menuntut ilmu. Hal yang sangat 

ironis bahwa ternyata daerah pusat pendidikan yang menjadi tempat pertama 

perkembangan teknologi informasi, justru banyak yang kena dampak negative dari 

pesatnya perkembangan teknologi dan informasi tersebut. 

Selain perilaku seks bebas atau yang lebih dikenal dengan istilah free sex, 

perilaku mengkonsumsi narkoba juga banyak dilakukan oleh kaum intelektual kita. 

Fakta yang terjadi saat ini, memperlihatkan bahwa kasus pengguna narkoba di 

kalangan mahasiswa di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Faizi 

(Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa di sebuah Universitas negeri) hasil riset 

Badan Narkotika Nasional tahun 2008 menunjukkan, kasus pemakai narkoba di 

kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 1.073.642 orang, bahkan total 

penyalahgunaan narkoba bagi pelajar dan mahasiswa di Indonesia hampir 30 persen 

dari 3.000.200 orang. Maraknya pemakaian NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan 

Zat Adiktif) di kalangan mahasiswa akhir-akhir ini adalah suatu fenomena rusaknya 

moral generasi muda yang perlu segera ditangani dan dituntaskan keberadaannya. 

Hal ini mengingat begitu pentingnya kedudukan mahasiswa sebagai generasi muda 

penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan dan pembangunan di 

tanah air tercinta ini. 

Selain maraknya fenomena penggunaan narkotika dikalangan mahasiswa, 

maraknya masalah penggunaan alcohol dikalangan mahasiswa juga tak kalah 

banyaknya. Fakta yang diperoleh dari National Institute on Alkoholisme dan 

Penyalahgunaan Alkohol  menyebutkan bahwa sekitar 1.400 mahasiswa berusia 18 

hingga 24 tahun meninggal setiap tahun dari insiden yang berkaitan dengan alkohol, 

termasuk kecelakaan kendaraan. 500.000 lainnya terluka di bawah pengaruh alkohol, 

dan sekitar 600.000 mahasiswa diserang oleh mahasiswa lainnya yang telah 

meminum minuman beralkohol. Lebih dari 70.000 mahasiswa diperkosa dalam 

insiden yang berkaitan dengan alkohol. Sekitar 400.000 mahasiswa memiliki 
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hubungan seks tanpa kondom dibawah pengaruh alkohol, menempatkan mereka pada 

risiko kehamilan yang tidak direncanakan dan penyakit menular seksual. Selain itu, 

depresi dan usaha bunuh diri yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang minum 

alcohol dalam kadar yang banyak di perguruan tinggi serta masalah kesehatan fisik 

yang berkaitan dengan alkohol timbul dalam 150.000 mahasiswa per tahun.  

Selain penggunaan narkotika dan minuman beralkohol, ada juga perilaku 

immoral mahasiswa lainnya misalnya perkelahian, tawuran, maupun demo anarkis 

mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia tidak kalah banyaknya. Contoh fakta 

yang terjadi tentang perkelahian atau tawuran mahasiswa misalnya pada pemberitaan 

di sebuah surat kabar Suara Karya 07 April 2010 bahwa terjadi tawuran kelompok 

mahasiswa di kampus perguruan tinggi swasta Medan yang diduga hanya karena 

masalah main sepak bola sehingga perlu menurunkan petugas polisi yang sempat 

kewalahan mendamaikan perkelahian mahasiswa tersebut.  

Selain tawuran maupun perkelahian mahasiswa, ada juga kasus perilaku 

immoral terkait perjudian dikalangan mahasiswa. Fakta yang terjadi misalnya pada 

peristiwa yang dimuat oleh sebuah majalah yang menyebutkan bahwa aparat Polres 

Kudus meringkus seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Kudus, Jawa 

Tengah, yang menjadi bandar judi karena tergoda oleh penghasilan besar yang 

mencapai Rp 800.000/hari. 

Banyaknya fakta yang terungkap mengenai berbagai jenis perilaku immoral 

yang dilakukan oleh mahasiswa, membuat kita merasa miris dan prihatin. Hal itu 

terjadi, salah satunya karena faktor kemanjaan hidup dalam lingkungan keluarga 

sangat berpengaruh terhadap pola dan gaya hidup. Jika sejak kecil mereka telah 

terbiasa hidup dalam budaya yang sarat kemanjaan dalam lingkungan keluarga, maka 

tidak heran ketika setelah dewasa pun akan mengadopsi pola dan gaya hidup yang 

telah mereka terapkan sejak kecil. Seiring dengan makin maraknya pola hidup 

konsumtiv, materialis, dan hedonis, anak-anak muda masa kini memiliki 

kecenderungan untuk berpikir praktis dan pragmatis. Sehingga kaum muda sudah 

tidak lagi menghargai proses dan kerja keras. Kondisi itu diperparah dengan 

miskinnya keteladanan orang tua dan kaum elite yang secara sosial mestinya bisa 

menjadi anutan.  
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Selain itu, kemerosotan moral mahasiswa juga banyak dipengaruhi oleh 

faktor kondisi social-budaya dalam masyarakat sekitarnya. Lingkungan sosial yang 

buruk adalah bentuk dari kurangnya pranata sosial dalam mengendalikan perubahan 

sosial yang negatif. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar mahasiswa 

adalah anak kost yang tentunya jauh dari pengawasan orang tua. Mayoritas kost 

memang memiliki penajaga, atau yang disebut induk semang. Namun, ada pula kost 

yang tidak disertai penjaga. Sehingga lingkungan seperti inilah yang juga dapat 

menyebabkan munculnya rasa bebas bertindak dari mahasiswa yang kost tersebut.  

Sebagai warga Negara Indonesia, pemuda dan pemudi tentunya sudah 

mengetahui dan memahami bahwa gaya hidup yang digambarkan melalui perilaku-

perilaku yang demikian (mengkonsumsi narkoba, melakukan free sex, dan 

sebagainya) sangat tidak sesuai dengan adat ketimuran yang diusung oleh bangsa 

Indonesia yang juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Dan fakta-fakta 

yang terjadi ini sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Sehingga ini 

menjadi urusan yang sangat penting untuk dicari jalan keluarnya karena gaya hidup 

merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya dan menggambarkan 

seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat disekitarnya sehingga 

nantinya ini berdampak bagi citra diri suatu bangsa.  

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang di atas 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang 

melatar belakangi perilaku immoral pada mahasiswa agar seluruh lapisan 

masyarakat bisa mengetahui dan ikut berperan dalam mengurangi serta memberantas 

perilaku immoral yang dilakukan terutama oleh mahasiswa.  

   

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah faktor-faktor yang 

melatarbelakangi perilaku immoral mahasiswa ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi perilaku 

immoral mahasiswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan wacana baru dan informasi tambahan terhadap ilmu psikologi secara 

umum, khususnya psikologi pendidikan dan perkembangan mengenai factor-

faktor yang menjadi latar belakang perilaku immoral yang sering terjadi di 

kalangan mahasiswa. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai masukan dan informasi bagi para orangtua dan para pendidik agar lebih 

memperhatikan dan memberikan pengawasan serta memberikan bimbingan bagi 

anak-anak dan para didiknya agar mereka bisa mengurangi dan tidak melakukan 

perilaku immoral. 


