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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya arus globalisasi dan lingkungan yang semakin modern serta 

pengaruh dahsyat dari kemajuan teknologi informal (televisi, VCD porno, 

internet, majalah) yang dapat diakses secara bebas, sehingga membuat proses 

berpikir kreatif kaum muda menjadi terganggu. Oleh karena itu, tidak menutup 

kemungkinan terjadi perubahan terhadap pola pergaulan remaja, sehingga banyak 

remaja-remaja yang terjerumus dalam masalah-masalah sosial seperti: gay, 

lesbian, narkoba, dan sebagainya akan dapat menciptakan lingkungan modern 

yang sangat terbuka terhadap seks bebas. Jika dulu orang merasa malu mengakui 

hamil diluar nikah, kini hampir setiap hari mendengar berbagai berita di 

masyarakat bahwa dirinya telah hamil sekian bulan, yang merupakan hasil dari 

hubungan seks pranikah. 

Perilaku seksual baik dengan pasangan tetap maupun dengan berganti-ganti 

pasangan, telah menyebar dalam kehidupan kaum remaja. Hal ini merupakan 

salah satu bukti bahwa telah tersebarnya fenomena seks bebas hingga ke 

lingkungan masyarakat. Ini terbukti dengan mudahnya ditemukan kasus-kasus 

beraroma pornografi mulai dari seks bebas, pelacuran, aborsi, hamil di luar nikah 

(Married by Accident) yang dilakukan oleh remaja.  

Pola pergaulan maupun pola berpacaran yang tidak sehat serta kurangnya 

pengetahuan mengenai seksualitas, dapat menyebabkan seseorang mengambil 



2 

 

tindakan-tindakan yang berbahaya seperti seks bebas. Tidak heran apabila, saat ini 

banyak sekali remaja yang nekat melakukan perbuatan yang tercela tanpa 

memikirkan resiko yang akan dihadapinya. Banyak sekali resiko dari perilaku 

tersebut, tidak hanya mengancam secara fisik tetapi juga mengancam secara 

psikologis dan sosial remaja. 

Resiko fisik mengenai bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari seks 

bebas menurut (Tintahusada dalam Anima, 1994: 26), yaitu menimbulkan konflik 

batin dan rasa berdosa didalam diri, merugikan kaum wanita karena mereka 

melakukan hubungan seks pranikah, nilai kesuciannya dianggap rendah, menjadi 

hamil sebelum menikah dan biasanya mereka menjalani aborsi apabila mereka 

tidak siap, serta bisa mendorong remaja untuk melakukan hubungan seksual 

secara berulang-ulang dan yang paling berbahaya yaitu terkena penyakit kelamin 

seperti AIDS, Herpes, Ulcus Mole, Sifilis.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) 2012 memaparkan bahwa: 

“Sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks diluar 

nikah. 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami hamil di luar nikah juga 

berasal dari kelompok remaja dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi. 

Lalu pada kasus terinveksi HIV sebanyak 10.203 kasus, 30% penderitanya 

berusia remaja”. 

 

Berdasarkan survei tersebut membuktikan bahwa hubungan seks yang 

dilakukan diluar nikah sangat banyak dan sebagian besar dilakukan oleh 

kelompok remaja. Hal ini terjadi karena minimnya informasi remaja tentang 

seksualitas. Serta semakin berkembangnya teknologi seperti internet dan konten-

konten negatif yang dapat diakses secara bebas oleh kaum remaja. Sehingga 
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membuat remaja mempunyai rasa penasaran yang tinggi dan berkeinginan untuk 

melaukan perbuatan yang negatif, salah satunya adalah perilaku seksual 

khususnya free sex.  

Seks bebas kini sudah merebak ke berbagai daerah seperti halnya terjadi di 

Kabupaten Lumajang. Jika pada umumnya baliho dengan tulisan “Say no to 

drugs” banyak terpasang di berbagai tempat untuk mengingatkan agar tidak 

mengkonsumsi narkoba. Namun pemandangan berbeda terlihat di Lumajang. Di 

sana di sejumlah titik telah terpasang baliho bertulisan “Say no to free sex.” 

Pemasangan baliho tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat tentang 

perilaku seks bebas  yang sedang melanda remaja. Akibat dari adanya perilaku 

sekual, banyak remaja yang bahkan masih berstatus pelajar mengalami hamil 

diluar nikah. Akibat dari tindakannya itu remaja tersebut terpaksa tidak bisa 

melanjutkan sekolah karena hamil di luar nikah (pada wanita), sementara di 

pihak pria harus bekerja untuk menghidupi keluarga barunya  (m.pojokpitu.com, 

20 Mei 2015). 

Hal ini membuktikan pada kita bahwa seksualitas kaum remaja sudah 

mengkhawatirkan. Permasalah tindakan seks bebas akan semakin meningkat, 

hal ini terjadi karena adanya pola hidup remaja dari tahun- ke tahun semakin 

bebas. Seperti yang dapat dicermati dalam kehidupan yang ada di lingkungan 

masyarakat, bahwasannya pengaruh seks bebas yang diterima oleh remaja 

semakin kuat daripada pengawasan yang remaja peroleh dari pihak orang tua. 

Selain itu pengetahuan agama yang remaja peroleh baik dari orang tua maupun 

dari dalam dirinya sendiri sangat renda, serta semakin longgarnya tingkat 

pengawasan dan kontrol dari kedua orang tua, hal ini disebabkan karena 
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sebagian orangtua remaja telah bekerja menjadi TKI serta banyaknya remaja 

yang broken home. Oleh karena itu banyak remaja yang kurang kasih sayang 

dari kedua orang tuanya, dan mereka telah melepaskan diri dari lingkungan 

keluarga, serta adanya tekanan dari pihak orangtua untuk mencari pasangan 

yang berasal dari keluarga kaya. 

Semakin banyaknya remaja yang terjerumus dalam perilaku seks bebas di 

tambah adanya factor eksternal yang remaja peroleh, baik pengaruh dari teman 

sepermainan, pacar, lingkungan sekitar dan adanya pengaruh dari media seperti 

internet, televisi, VCD porno dan majalah porno, maka hal ini akan memberikan 

dampak yang buruk bagi remaja. Sekuat-kuatnya remaja menahan diri agar tidak 

tergoda pada perilaku seks bebas, namun apabila remaja terus-menerus 

mendapatkan godaan pasti mereka akan terpengaruh juga untuk melakukannya. 

Tindakan seks bebas yang dimaksud bukan hanya sekedar berpelukan dan 

berciuman, namun seks bebas yang dimaksud telah sampai pada tindakan 

melakukan hubungan seksual diluar hubungan suami istri. Seks bebas yang 

dilakukan di luar ikatan pernikahan akan memberikan pengaruh yang buruk bagi 

remaja baik secara psikis maupun sosial, dan bagi remaja yang sudah terjerumus 

dalam tindakan seksual akan cenderung bergonta ganti pasangan, karena meraka 

tidak akan pernah puas dengan satu pasangan saja untuk melampiaskan 

nafsunya. 

Fenomena yang terjadi di masyarakat Sumberrejo dapat dilihat bahwa 

norma dan nilai sosial masyarakat sudah mulai berkurang, namun pada dasarnya 

dalam suatu masyarakat  harus ada yang namanya norma dan nilai-nilai yang 

mengatur. Seperti yang dikatakan oleh Burhan Bungin (2001: 134) dalam kultur 
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yang ada di masyarakat, pola perilaku seksual anggota masyarakat telah diatur 

dan diwujudkan dalam bentuk peraturan yang ada dalam suatu masyarakat yaitu 

adanya norma, moral dan etika. Peraturan tersebut dapat berupa adnya larangan-

larangan seperti laki-laki dilarang bertamu pada perempuan melebihi dari jam 9 

malam atau petunjuk moral, etika dan nilai seperti saat dalam lingkungan 

masyarakat hendaknya remaja lebih menghormati orang yang lebih tua.  

Melihat fakta yang telah terjadi, sebenarnya remaja dihadapkan pada 

masalah yang dilematis. Disatu sisi remaja diharapkan agar dapat menuntut ilmu 

dengan baik dan menjadi orang yang sukses. Disisi lain ia juga mempunyai 

dorongan libido seksual yang tidak dapat dihindari serta adanya faktor internal 

yang mempengaruhi remaja terjebak dalam perilaku seksual (Bungin, 2001: 

121). 

Peran nilai dasar agama juga sangat penting dalam pengembangan 

kesadaran moral. Luasnya pengetahuan seseorang tentang ajaran agamanya, 

akan membuat kaum muda dapat menerima diri dan terbuka terhadap orang lain, 

memiliki iman dan kepribadian, berprestasi dan mempunyai harga diri, 

memahami suatu masalah yang dialami dan lebih dewasa lagi dalam 

menentukan tindakan. Dengan cara memperhatikan dan mencari solusi dari 

suatu masalah sehingga kita dapat menyelamatkan generasi muda selanjutnya 

(Mandasari, 27: 9). 

Melihat dari penjelasan diatas penulis bermaksud untuk lebih memahami 

serta mengetahui, bagaimana proses seks bebas pada remaja di Desa 

Sumberrejo. Sehingga penulis berusaha melakukan sebuah dengan judul 
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“Rasionalitas Seks Bebas di Kalangan Remaja Pedesaan di Desa 

Sumberrejo, Candipuro-Lumajang.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah :  

1. Mengapa remaja Desa Sumberrejo melakukan seks bebas ? 

2. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi remaja Desa Sumberrejo 

melakukan sek bebas ? 

3. Apa dampak bagi remaja Desa Sumberrejo yang melakukan seks bebas ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi  penyebab individu melakukan 

seks bebas. 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Faktor- faktor yang mendorong 

remaja Desa Sumberrejo melakukan sek bebas. 

3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi dampak bagi remaja Desa 

Sumberrejo melakukan seks bebas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teori, penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi, khususnya 

dalam mengkaji teori rasionalitas yang terdapat dalam sosiologi untuk 

mengetahui bagaimana rasionalitas seks bebas di kalangan remaja pedesaan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin mendalami masalah sosial. Serta menambah 

wawasan bagi mahasiswa tentang Perilaku Seks Bebas di kalagan remaja 

pedesaan.  

2. Bagi pemerintah  

Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman pengambilan kebijakan agar 

dapat menemukan solusi atas masalah perilaku free sex di kalangan remaja 

pedesaan.   

1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Rasionalitas  

 Rasionalitas merupakan tindakan yang efektif dalam mencapai tujuan yang 

ingin dicapai, artinya manusia bertindak sesuai dengan tujuan. Pengetahuan 

tentang keyakinan yang telah ditetapkan secara ilmiah, atau atas dasar lain yang 

dianggap rasional (Jary, 1991; 521).  

 Bagi Weber, dunia sebagaimana kita saksikan terwujud karena tindakan 

sosial. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan 

sesuatu tersebut guna mencapai apa yang dikehendakinya, barulah mereka 

memilih tindakan. Maksud dari tindakan sosial itu adalah tindakan yang dilakukan 

oleh individu dalam sepanjang tindakannya, telah mempunyai maksud atau arti 

khusus bagi dirinya dan telah diarahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer, 2013: 

38). 
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1.5.2 Remaja 

Remaja adalah periode singkat yang banyak mengalami perubahan, baik 

perubahan dalam dirinya sendiri dengan bekerjanya kelenjar hormon maupun 

perubahan phada lingkungan. Mereka sangat labil dan peka sekali perasaannya, 

sehingga akan sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya (Shamil, Ali, 

2000; 6).  

Secara garis besar periode remaja dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni : 

1. Remaja awal, berusia sekitar 12-15 tahun. Pada periode ini mereka baru 

saja melewati masa kanak-kanak.  

2. Remaja menengah, berusia sekitar 15-18 tahun.  

3. Remaja akhir, berusia sekitar 18-23 tahun. Pada usia ini remaja mulai 

berfikir rasional (Samil, Ali, 2000; 7-9).  

1.5.3 Seks bebas 

Seks bebas merupakan hubungan seks yang dilakukan pranikah, atau 

premarital seks, dan dipersempit lagi menjadi hubungan seks yang hanya sekali-

sekali saja, sehingga seks itu hanya menjadi sebuah kegiatan penyaluran nafsu 

antara dua orang berlawanan jenis atau sejenis. Perilaku seks bebas bisa terjadi 

bukan hanya pada remaja tapi juga terjadi pada orang dewasa (Surilena, 2006). 

Berdasarkan definisi tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa remaja saat ini 

banyak yang mengatas namakan cinta untuk membenarkan perilaku seks bebas 

mereka, karena hubungan ini terjadi atas dasar suka sama suka dan tidak adanya 

unsur paksaan. 
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1.5.4 Desa 

Wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermatapencaharian pokok di 

bidang pertanian, bercocok tanam atau agraria, atau nelayan, jika dilihat dari segi 

sosial dan budayanya, dalam suatu pedesaan pasti nampak dari hubungan 

kekeluargaanya kental, bersfat gotong royong dan kurang tampak sifat 

perkotaannya (Asy’ari:1993, 93-94). 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian tentang 

rasionalitas free sex di kalangan remaja pedesaan ini maka, penelitian ini 

menggunakan pendekatan fenomenologi berusaha untuk memahami makna 

peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa pada situasi tertentu. Pendekatan 

ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang 

digunakan untuk mendekati peilaku orang dengan maksud me nemukan fakta atau 

penyebab. Penelitian dalam pandangan Fenomenologi berusaha untuk bisa masuk 

ke dalam dunia konseptual subyek penyelidikannya agar dapat memahami 

bagaimana dan apa makna yang disusun subyek tersebut di sekitar kejadian-

kejadian dalam kehidupan kesehari-hariannya (Arifin, 1996: 50).  

1.6.2 Jenis Penelitian 

 Berdasarkan kajian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Peneltian kualitatif merupakan aktifitas meneliti informan yang telah digunakan 

sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Penelitian 
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kualitatif berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia 

kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa 

adanya. Pemahaman simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu 

kunci keberhasilan penelitian (Idrus, 2009: 57). 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di laksanakan di Desa Sumberrejo, Kecamatan Candipuro, 

Kabupaten Lumajang, karena sebagian remaja sudah pernah melakukan free sex. 

Hal ini dilihat dengan maraknya fenomena pergaulan bebas yang terjadi pada 

remaja Desa Sumberrejo.  

1.6.4 Subjek Penelitian 

Penentuan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik snowball 

sampling. Teknik snowball sampling adalah teknik sampling yang digunakan oleh 

peneliti mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang 

dengan orang lain atau satu kasus dengan kasus lain, kemudian mencari hubungan 

selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya. (Usman, Setiadi, 

2009 : 51).  

Dengan demikian penelitian ini akan menentukan karakteristik dan ciri-ciri 

informan yang mampu mendukung penelitian ini untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan. Adapun karakteristik yang peneliti tentukan adalah sebagai berikut : 

1. Remaja perempuan dan laki-laki yang berumur 17-22 tahun 

2. 3 remaja perempuan dan 3 remaja laki-laki yang melakukan seks bebas.  
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1.6.5 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data penelitian diperoleh secara langsung atau tidak 

melalui perantara. Data primer merupakan data dari sumber yang asli 

dikumpulkan secara khusus untuk menjawab penelitian. Data primer yang didapat 

dengan melakukan pengamatan seperti foto-foto pelaksanaan hasil wawancara 

dengan para informan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh 

peneliti secara tidak langsung atau meliputi media perantara. Data sekunder dapat 

berupa catatan-catatan penunjang, literatur, buku-buku perpustakaan, jurnal, yang 

berhubungan dengan Seks Bebas di kalangan Remaja. 

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengambilan data sebagai instrumen dalam penelitian yang 

akan diteliti oleh peneliti dilapangan adalah sebagai berikut : 

a. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data mengunakan dokumentasi diartikan sebagai 

usaha untuk mendapatkan informasi dan data berupa gambar atau catatan tulisan 

berdasarkan permasalahan yang diteliti. Dokumen merupakan suatu peristiwa 

yang benar-benar terjadi dan data yang tersimpan sebagai bahan yang telah 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan dalam bentuk surat-
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surat, biografi informan, foto, laporan, catatan harian, biografi, symbol dan 

sebagainya yang tersimpan. Dokumen tidak di batasi oleh ruang dan waktu 

sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal 

yang pernah terjadi untuk dijadikan sebagai penguat data observasi dan 

wawancara dalam memeriksa keabsahan data membuat interprestasi dan 

penarikan kesimpulan (Rully, Irawan,2014: 137). 

1.6.7 Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan proses terakhir sebelum menarik kesimpulan, untuk 

itu teknik analisa data yang sangat di perlukan dalam penelitian untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dari data yang diperoleh. Dalam menganalisa 

data lebih mengarah pada analisa deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan 

analisa data deskriptif kualitatif model analisa interaktif yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman melalui 4 tahap yakni :  

a. Pengumpulan data  

Pengumpulan data di lokasi penelitian dengan cara melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dengan cara menentukan strategi memperoleh data 

yang di pandang tepat dan untuk menentukan fokus penelitian serta pendalaman 

data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

b. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pengabstrakan, pemfokusan, 

perubahan data kasar yang terdapat di lapangan dan kemudian di lanjutkan pada 
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saat pengumpulan data. Reduksi data ini di mulai sejak peneliti memutuskan 

fokus wilayah penelitian.  

c. Penyajian data 

Penyajian data merupakan serangkaian informasi yang bisa memungkinkan 

penelitian dapat dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan 

kerja, keterkaitan kegiatan yang di peroleh dari hasil penelitian atau table. 

d. Penariakan kesimpulan 

Penarikan data, peneliti harus memahami dan sigap terhadap sesuatu yang 

diteliti langsung di lapangan dengan cara menyusun strategi pengarahan dan sebab 

akibat yang diperoleh dari hasil penelitian. Proses ini termasuk penting dari 

kegiatan penelitian, karena merupakan hasil dari kesimpulan penelitian 

(Sugiyono,2013:245). 

Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles dan Huberman (Sugiono, 2012: 183) 
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1.6.8 Uji Keabsahan Data  

Validitas merupakan kekuatan lain dalam penelitian kualitatif, validitas 

didasarkan pada kepastian, apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pa 

ndang peneliti, partisipan atau pembaca secara umum (Cresswell,2010). Peneliti 

menggunakan uji kredibilitas data dengan : 

1. Perpanjangan pengamatan, berarti peneliti kembali kelapangan, 

wawancara lagi dengan sumber daya yang pernah ditemui atau baru. 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti hubungan peneliti dengan 

narasumber semakin akrab dan terbuka sehingga dapat saling 

mempercayai untuk berbagi informasi. Selain itu lama dari perpanjangan 

tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. 

2. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat agar kepastian data dan urutan peristiwa dapat didapatkan dengan 

pasti dan sistematis. Dan juga memperhatikan dengan seksama agar 

mengetahui kemungkinan kejanggalan dalam data yang didapatkan. 

3. Trianggulasi adalah membandingkan hasil data yang didapat dari informan 

satu sama lain, serta membandingkan hasil data sekunder dengan hasil 

literatur lain yang sebanding, agar peneliti dapat dengan yakin untuk 

memastikan jika data tersebut benar. Penelitian ini menggunakan 

trianggulasi dalam menentukan keabsahan data hasil penelitian, adapun 

trianggulasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 

a. Trianggulasi sumber 
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Tringgulasi sumber untuk menguji kualitas data yang dilakukan 

dengan cara mencocokkan data yang telah diperoleh melalui berbagai 

sumber. 

b. Trianggulasi teknik 

Trianggulasi teknik yaitu pengecekan data dengan sumber yang 

sama namun dengan teknik yang berbeda yang bertujuan untuk menguji 

untuk kredibilitas data.  

c. Trianggulasi waktu  

Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Oleh karena itu  

dalam rangka untuk menguji kemurnian data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara, penelitian atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda. Apabila ditemukan perbedaan dalam hasil uji yang 

diperoleh maka teknik ini dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai 

menemukan kepastisan datanya. (Sugiyono, 2013; 274). 

 Trianggulasi yang peneliti gunakan disini yaitu trianggulasi sumber 

dan trianggulasi waktu. Trianggulasi sumber bertujuan untuk 

memperoleh data dari beberapa subjek yang akan diteliti. Trianggulasi 

waktu ini dapat mempengaruhi hasil wawancara subjek mengenai valid 

tidaknya suatu informasi. 

 

 

 

 


