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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Rasionalitas 

Karya Weber yang terkenal adalah tentang rasionalitas. Weber tertarik pada 

isu umum mengenai mengapa lembaga-lembaga di dunia Barat secara progresif 

telah bertumbuh semakin rasional sementara rintangan-rintangan yang kuat 

tampaknya mencegah perkembangan serupa di bagian dunia lainnya. Weber 

mengembangkan teori-teorinya di dalam konteks sejumlah besar studi historis 

komparatif atas Barat, Cina dan India. Di dalam studi itu Weber berusaha 

menggambarkan faktor-faktor yang membantu menghasilkan atau menghalangi 

perkembangan rasionalisasi. Berdasarkan hal tersebut, Weber berkeyakinan 

bahwa masyarakat adalah produk dari tindakan individu-individu yang berbuat 

dalam kerangka fungsi nilai, motif dan kalkulasi rasional (Ritzer, 2012;46). 

Menurut Burhan Bungin (2001;95) dalam buku Mengenal Tujuh Tokoh 

Sosiologi menjelaskan bahwa : 

“Max Weber melihat realitas sosial sebagai perilaku sosial yang memiliki 

makna subyektif. Oleh karena itu, perilaku memiliki tujuan dan motivasi. 

Perilaku sosial itu menjadi sosial,oleh Weber dikatakan, kalau yang 

disebut perilaku subjektif dari perilaku sosial membuat individu 

mengarahkan dan memperhitungkan perilaku orang lain dan mengarahkan 

kepada subjektif itu. Perilaku itu memiliki kepastian kalau menunjukkan 

keseragaman dengan perilaku pada umumnya dalam masyarakat”. 

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 
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dianggap rasional (Jary, David, 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 (Soerjono, Soekanto. 2002: 

16). 

2.1.2 Remaja 

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, 

menurut Peraturan Manteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah 

penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut  Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan 

belum menikah. Jumlah kelompok usia 10-19 tahun di Indonesia menurut sensus 

penduduk 2010 sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18% dari jumlah penduduk 

(WHO, 2014).   

Masa remaja merupakan periode terjadi pertumbuhan dan perkembangan 

yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Sifat khas remaja 

mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan 

serta cenderung berani menanggung resiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh 

pertimbangan yang matang. Apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi 

konflik tidak tepat, mereka akan jatuh kedalam perilaku beresiko dan mungkin 

harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam berbagai 

masalah sosial. Pada remaja usia 15-19 tahun, proporsi terbesar berpacaran 

pertama kali pada usia 15-17 tahun. Sekitar 33,3% remaja perempuan dan 34,5% 

remaja laki-laki yang berusia 15-19 tahun mulai berpacaran pada saat mereka 

belum berusia 15 tahun. Pada usia tersebut dikhawatirkan belum memliki 
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ketrampilan hidup (life skills) yang memadai, sehingga mereka beresiko memiliki 

pereilaku berpacaran yang tidak sehat, antara lain melakukan hubungan seks 

pranikah (sdki, 2012).  www.depkes.go.id    

2.1.3 Seksualitas sebagai Masalah Sosial 

 Seksualitas manusia merupakan masalah yang “variatif dan kompleks”, 

baik secara geografis, konteks sosial budaya, kegitannya dan bahkan dapat 

disiapkan secara berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya. 

Dalam kata lain seksualitas selayaknya tidak dipahami hanya sebagai aktivitas 

fisik belaka, yang terkait dengan aspek biologis (dorongan seksual) dan psikologis 

individu (pikiran, perasaan serta pengalaman-pengalaman „individual‟). Oleh 

karena itu seksualitas merupakan sebuah konstruksi sosial. Seksualitas merupakan 

konsep tentang nilai, orientasi dan perilaku yang berkaitan dengan seks. 

Karenanya, ada kaitan antara struktur sosial dengan bagaimana dan bilamana seks 

dilakukan dan dengan siapa seks diperbolehkan (diterima) secara sosial, termasuk 

bagaimana seksualitas laki-laki dan perempuan didefinisikan. Implikasinya, 

sebagai sebuah realitas sosial yang dikonstruksi, maka seksualitas bisa diubah 

bahkan dapat di kembangkan. Artinya, seksualitas bisa berubah-ubah sesuai 

dengan cara pandang yang ada di dalam suatu masyarakat (selviah 2005, 10). 

 Konsep seksualitas, menurut Than Dam Truong, dapat dilihat dari 

beberapa kategori yakni: 

1. Konsep Analitis 

Konsep seksualitas digunakan untuk menjelaskan proses pembentukan 

gender dan pemantapan perbedaan seksual antara jenis kelamin. 

http://www.depkes.go.id/
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2. Konsep Empiris 

Seksualitas dipahami untuk mendeskripsikan pengalaman seksual 

yang banyak dipengaruhi oleh pedoman kultural. 

3. Konsep Politik 

Digunakan untuk menjelaskan hubungan kekuasaan antara laki-laki 

dan perempuan, yang bersumber pada perbedaan kontrol mereka atas 

hubungan mereka. 

Secara sosiologis, seksualitas dijelakan melalui 4 dimensi yaitu: 

a. Kesenangan atau kenikmatan seksual 

b. Pembentukan identitas seksual dan gender 

c. Kapasitas fisik, terkait dengan rangsangan seksual 

d. Pemberian makna secara individual dan sosial 

Dengan melihat 4 dimensi ini pada pokoknya saling terkait, pemaknaan 

dan dorongan seksual berdasarkan aspek gender menurut kelompok sosial 

yanag ada (usia, jenis kelamin, agama, etnis dan lain-lain). Misalnya dalam 

perkawinan seksual seringkali berada dalam kondisi timpang bagi perempuan. 

Hal ini didasari anggapan bahwa seks merupakan hak laki-laki, sementara 

bagi perempuan merupakan kewajiban. Singkatnya, perempuan hanya sebagai 

pemenuh kebutuhan seksual pria. Di banyak budaya, seksualitas perempuan 

dikaitkan secara terbatas dengan kemampuan biologis mereka untuk fungsi 

reproduktif. Seksualitas perempuan dibatasi dengan fungsi sosialnya sebagai 

ibu, istri atau kekasih (lover). Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa ranah 

seksualitas cenderung double standard yang seringkali dianggap 
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membingungkan (Tresnaningtyas, 1999:2) Konsekuensinya, ranah seksualitas 

hanya bisa dijelaskan jika dipahami sebagai masalah sosial. 

2.1.4 Seks Bebas Remaja 

 Seks bebas merupakan hubungan seks yang dilakukan pranikah, atau 

hubungan seks yang hanya sekali-sekali saja, sehingga seks itu hanya 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 dengan istilah “WIL (wanita idaman lain), PIL (pria idaman lain) 

(Surilena,2006; 86). 

Sedangkan pengertian seks sendiri menurut Kartono (1981: 212) adanya 

dorongan dalam diri manusia untuk berperilaku, bukan hanya perilaku dalam 

hubungan seks saja seperti berciuman dan berpelukan, tetapi melakukan kegiatan 

non seksual seperti berprestasi dalam kesenian, bidang ilmiah dan melaksanakan 

tugas moril. Freud menyebut libido seksual yang tinggi dapat memberikan 

motivasi kepada individu untuk berperilaku seks bebas.  

Sarlito Wirawan (1989 : 137) mendefinisikan seksualitas sebagai dorongan 

dari adanya keinginan dari dalam diri individu untuk melakukan hubungan 

seksual baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Bentuk dari 

tingkahlaku ini berfariasi mulai dari adanya perasaan suka sama suka kemudian 

adanya tindakan untuk berkencan, berciuman sampai dengan bersetubuh. Obyek 

seks mereka dapar berupa orang lain atau orang dalam khayalan ataupun dirinya 

sendiri digunakan sebagai obyek seksual, oleh karena itu penyaluran dalam 
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bentuk tingkah laku seksual akibat dari peningkatan seksual tersebut jelas hanya 

dapat disalurkan melalui berkencan, bercumbu, dan bahkan bersenggama. 

Bentuk-bentuk perilaku seks bebas remaja menurut (Selviah dalam 

Simanjuntak 1984: 158-159): 

a. Kissing (ciuman bibir)   

 Berciuman merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu  

untuk mendapatkan rangsangan seksual, seperti di bibir dengan rabaan 

pada bagian-bagian sensitif yang dapat memicu adanya rangsangan 

seksual.  

b. Necking (ciuman area leher) 

 Ciuman yang dilakukan area sekitar leher kebawah, istilah tersebut 

digunakan sebagai gambaran berciuman yang dilakukan pada area sensitif 

seperti leher dan sekitarnya, dengan memberikan sensasi pelukan secara 

lebih mendalam.  

c. Petting (ciuman area dada)  

 Petting merupakan aktivitas menggesek bagian sensitif pada tubuh, 

yakni bagian dada atau alat kelamin. Hal ini merupakan tahapan yang 

lebih dalam lagi, seperti memberikan rangsangan pada area payudara, kaki 

dan daerah sensitif lainnya seperti kemaluan baik dari luar pakaian 

maupun dari dalam pakaian. 

d. Intercrouse (bersetubuh) 

 Perilaku bersetubuh yang bisa dilakukan dua orang atau lebih, oleh 

sepasanga pria dan wanita atau dengan pasangan yang sejenis.  
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Variabel – variabel yang dapat mempengaruhi perilaku seksual dikalangan 

remaja meliputi (Husein, 2015: 95):  

1. Tidak adanya kontrol dari orang tua 

Tidak adanya keterbukaan antara orang tua dengan anaknya, serta 

kurangnya komunikasi yang baik antara anggota keluarga sehingga 

menyebabkan penyimpangan perilaku seksual remaja. 

2.  Adanya tekanan dari teman 

Adnya pengaruh dari teman sepermainan karena kebersamaan 

dengan teman jauh lebih banyak daripada aktivitas yang dilakukan 

dengan anggota keluarga dirumah. Selain itu sikap remaja yang labil 

juga memberikan pengaruh karena agar tidak diremehkan oleh 

temannya karena tidak melakukan seks dengan pacarnya maka remaja 

terpengaruh untuk ikut-ikutan melakukan hubungan seksual.  

3. Adanya kesempatan melakukan seks bebas  

Adanya rutinitas pertemuan dengan sanga pacar maka akan 

membuat mereka memiliki kesempatan untuk melakukan hubungan 

seksual.  

4. Adanya kebutuhan ekonomi 

  Remaja yang telah hidup dengan fasilitas yang serba 

berkecukupan, maka mereka akan cenderung bersikap bebas dan 

berkeinginan untuk menghaburkan uangnya demi mengejar 

kenikmatan. Tersedianya tempat-tempat yang rawan akan semakin 

mendorong remaja untuk melakukan aktivitas seksual. Sebaliknya bagi 
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remaja yang memiliki ekonomi lemah akan menjadikan seks sebagai 

dorongan untuk mendapatkkan keuntungan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks sebelum adanya ikatan 

pernikahan, maka dapat dibedakan dengan adanya faktor dari luar dan dari dalam 

individu. Faktor yang ada dalam diri individu yaitu adanya sikap menghalalkan 

segala secara. Sikap menghalalkan segala cara tersebut juga dipengaruhi oleh 

faktor dari luar dan dari dalam diri individu. Dengan demikian faktor sikap dapat 

dijadikan acuan terhadap munculnya perilaku seks sebelum menikah. Oleh sebab 

itu perilaku seks yang dilakukan individu dapat dilihat dari sikapnya. Berdasarkan 

faktor yang mempengaruhi tersebut antara pria dan wanita tidak bisa berlaku 

sama, karena pasti ada perbedaan antara perilaku pria dan wanita.  

2.1.5 Bahaya Seks Bebas 

Dampak yang terjadi apabila terbiasa melakukan seks bebas Burhan Bungin 

(2001:96) antara lain: 

a. Kecanduan Seks (Seks Sakaw) 

Seseorang yang sudah terbiasa melakukan seks bebas maka akan 

mengakibatkan kecanduan yang tidak dapat dikendalkikan artinya kebiasaan 

tersebut tidak mempunyai batas. Oleh karena itu orang tersebut akan merasa 

ketagihan untuk melakukan aktifitas seks, akhirnya orang tersebut akan memenuhi 

kebutuhan seksnya dengan siapapu tanpa mengenal tempat dan kondisi. Hal ini 

diakibatkan oleh, tidak adanya seseorang yang meredam untuk melakukan 

hubungan intim dengan lawan jenis. Sehingga gejolak tersebut memicu untuk 
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bergonta-ganti pasangan karena orang tersebut tidaka akan merasa puas dalam 

hubungan seks. 

b. Menurunnya kemampuan emosi 

Seseorang yang bergaya hidup Free Seks cenderung untuk menggunakan 

insting negatifnya. Hal ini mengakibatkan penggunaan emosinya menjadi 

terhambat. Oleh karenanya orang tersebut kecerdasannya akan menurun. Cicinya 

yaitu: 

1. Tidak mempunyai empati 

2. Cenderung egois dan merasa paling benar 

3. Menurunnya minat kerjasama dan cenderung trtutup dan jarang 

berinteraksi dengan orang lain. 

c. Munculnya sikap menghalalkan segala cara 

Seks bebas merupakan suatu ekspresi kebebasan dalam melakukan tindakan 

yang berhubungan dengan seksualitas. Adanya kebebasan inilah yang 

memunculkan sikap untuk menerjang segala aturan, tatanan, nilai, etika yang 

berlaku tanpa menggunakan pikiran yang sehat. Parahnya , semua yang dilakukan 

tanpa memiliki rasa malu lagi. Bagi seseorang yang kecanduan melakukan seks 

bebas akan merasa terbiasa dalam melampiaskan nafsu seksualnya. Apabila suatu 

saat mereka tidak bisa menyalurkan nafsu seksualnya , maka mereka tidak akan 

segan-segan untuk menempuh segala cara agar terpenuhi kebutuhan nafsunya. 

Jika hal tersebut sudah terjadi pada seseorang maka mereka tidak akan 

mempunyai rasa peka terhadp agama, mereka tidak akan mempan dengan nasehat 

yang mengajak pada kebaikan. 
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d. Hilangnya rasa malu 

Kecanduan seksual akan memicu munculnya sikap anti malu, mereka tidak 

segan-segan bercerita tentang aktifitas seksual terhadap orang lain. Individu yang 

sejak remaja sudah mengenal seks akan merusak satu modal penting dalam 

menjaga moral yaitu rasa malu itu sendiri. Seseorang yang sudah kehilangan rasa 

malu akan bertindak semaunya sendiri tanpa peduli dengan komentar, pendapat 

bahkan kritikan orang lain. Hilangnya rasa malu akan membuat seseorang tidak 

mempunyai iman. Selain berdampak buruk dalam dirinya, hal tersebut juga 

berdampak pada lingkungan sekitarnya. Seseorang yang membiasakan seks akan 

cenderung untuk berpakaian seksi, ketat dan memperlihatkan lekuk tubuhnya. 

Tanpa disadari tindakan tersebut akan mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. 

e. Hilangnya kesadaran beragama 

Seseorang yang hidupnya dipenuhi dengan maksiat, dapat dipastikan setiap 

hari akan terkikis habis semangat beragamanya. Nilai-nilai iman akan mudah 

diingkari oleh individu. Seseorang yang melakukan perbuatan maksiat akan 

diingatkan oleh hati nuraninya untuk segera meninggalkan perbuatan maksiat, 

namun hati nurani tersebut akan sering diingkari. Mereka akan tetep melakukan 

tindakan yang dilarang dan sering meninggalkan perbuatan baik. 

2.1.6 Penyebab terjadinya Hubungan Seksual 

 Sulitnya berkomunikasi dengan orang dewasa khususnya orang tua, masalah 

hubungan seks memberi dampak negatif bagi remaja. Hal tersebut disebabkan 

minimnya informasi yang mereka dapatkan. Terutama bagi remaja yang 

mengalami broken home dan bagi remaja yang ditinggal oleh orang tuanya untuk 
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mencari nafkah seperti menjadi TKI di luar negeri. Sementara hasrat ingin 

tahunya begitu besar, sedangkan mereka tidak pernah mendapatkan kasih sayang 

dari orang tua, minimnya didikan dari orang tua, bahkan saat orang tua bekerja 

menjadi TKI komunikasi antara anak dan orangtua sangat kurang. Dari hasrat 

keinginannya yang begitu besar, sedangkan mereka tidak merasa puas dalam 

mengkomunikasikan maka mereka mengambil jalan pintas untuk mencobanya. 

Permasalah seksual tidak hanya terjadi pada remaja perkotaan saja. Adanya 

peluang yang terbuka lebar pada remaja yang ada di lingkup pedesaan dengan 

didorong oleh pengaruh internal dan eksternal akan semakin mudah untuk 

mendorong remaja terjerumus dalam pergaulan bebas khususnya seks bebas. Dan 

beberapa faktor yang berakibat lepas dari tanggung jawab sebagai mana manusia 

dewasa adalah:  

a. Jauh dari orang tua, semakin longgar dan bebasnya ikatan sopan santun 

yang ada dalam masyarakat. 

b. obata anti hamil yang dijual secara bebas, dan banyaknya orang menjual 

minuman keras sehingga mengakibatkan semakin longgarnya kendali diri. 

c. Semakin menurunnya nilai keperawanan, adanya praktek prostitusi legal 

atau ilegal. 

Faktor lain yang dikemukakan oleh Bungin (2001:118) yang menyebabkan 

remaja melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis diantaranya yaitu: 

1. Teknologi Informasi 

Semakin canggihnya teknologi saat ini memberikan manfaat positif dan negatif 

dalam kehidupan. Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi wahana 
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untuk mencari kesenangan nafsu. Apabila gejolak nafsu tersebut tidak dapat 

terbendung akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang menyesatkan. 

Berikut akan disajikan beberapa informasi yang sering disalahgunakan oleh kaum 

remaja: 

a. Internet  

Bagi seseorang yang kecanduan pornografi melalui jasa internet akan 

semakin tergugah untuk mengakses situs porno, baik via chatting maupun 

premium call kepada para penjaja cinta yang online pada situs-situs tertentu. 

Usia pelanggan dan konsumen yang menggunakan jasa internet tidak dibatasi 

oleh penyedia jasa internet untuk tidak mengakses situs pornografi. 

b. Tayangan Televisi 

Tayangan televisi saat ini mengandung dua sarat, yaitu cinta dan seks. 

Program televisis swasta, penayangan film manca negara baik dari Asia, 

Amerika dan Eropa banyak yang menontonkan ala negara barat, dan beberapa 

acara yang mengeksploitasi cinta. Dari cinta banyak yang menayangkan 

tontonan ala negara barat. Pada saat malam hari televisi mulai menayangkan 

acara yang berbau seks, baik dengan bungkus konsultasi ataupun hanya 

hiburan semata. Efek negatifnya meskipun diputar saat malam hari, tidak ada 

jaminan anak di bawah usia tidak menontonnya. 

c. HP (Handphone) 

Pada dasarnya HP dibuat dengan tujuan yang baik, yaitu sebagai alat 

komunikasi praktis yang dapat memudahkan penggunanya. Namun HP juga 

sering disalahgunakan oleh para penggunanya, seperri untuk transaksi seksual 
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maupun untuk melakukan transaksi seksual. Selain itu, HP yang sudah 

memiliki fasilitas yang canggih seperti youtube, facebook, tweeter dan situs-

situs yang dapat dicara dengan mudah oleh penggunanya. Dengan demikian 

HP sudah mulai beralih fungsi, dari alat komunikasi menjadi alat pornografi. 

Hal ini bisa mempengaruhi kepribadian dan moral sang pemilik HP tersebut. 

2. Alat Kontrasepsi dan Aborsi 

Penyalahgunaan alat komunikasi oleh mereka yang terbiasa melakukan seks 

merupakan penyimpangan yang berujung pada kelainan seksual. Adanya 

pemanfaatan penggunaan alat kontrasepsi, padahal tidak semua alat kontrasepsi 

bisa menjamin untuk mencegah kehamilan. Apabila dengan jalan menggunakan 

alat kontrasepsi masih gagal maka jalan satu-satunya yang diambil yaitu aborsi. 

Aborsi muncul karena adanya kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan 

jenis ini terjadi karena banyak faktor, salah satunya yaitu tindakan kumpul kebo 

dan seks bebas y ang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Artinya alat 

kontrasepsi dan aborsi dapat dijadikan sebagai solusi bagi mereka yang suka 

melakukan tindakan bejat termasuk seks bebas.  

2.1.6 Desa 

Desa merupakan suatu wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai petani, bercocok tanam, atau agraria. Penduduk yang ada 

dalam suatu pedesaan memiliki sifat yang khas yaitu mempunyai hubungan 

kekeluargaan yang erat, mempunyai ikatan gotong royong yang kuat dan hidup 

berkelompok. Gambaran pedesaan sangat erat kaitannya dengan ciri-ciri diatas 

namun saat ini pedesaan sudah mulai terkontaminasi oleh modernitas, dengan 
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semakin berkembangnya teknologi masyarakat, khususnya remaja telah 

terpengaruh oleh teknologi sehingga cara berfikir kreatif mereka sudah mulai 

rusak. Seperti yang telah terjadi di Desa Sumberrejo, remaja yang ada di Desa 

sumberrejo banyak yang menyalahgunakan teknologi, seperti melihat konten-

konten negatif bahkan mereka telah bergonta-ganti pasangan untuk memuaska 

nafsunya. 

Melihat pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwasannya desa atau 

pedesaan semakin menjadi urban seperti halnya yang terjadi di negara-negara 

industri yang sudah maju. Hal itu terjadi karena adanya pembangunan yang 

dilakukan oleh masyarakat dan negara seperti pembangunan jaringan jalan lalu 

lintas, transportasi dan komunikasi, pembangunan kota-kota industri, 

perdagangan, pendidikan dan budaya. Desa dan masyarakat semakin mendapat 

pengaruh yang kuat baik bersifat fisik material maupun mental budaya dari kota, 

sehingga muncullah keluarga modern yang merupakan ciri khas golongan 

menengah yang ada di kota, di desa-desa.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang memiliki relefansi dengan penelitian tentang 

seks bebas adalah pertama penelitian milik Fuad Adam Abdillah (jurnal) yang 

berjudul “Makna Hubungan Seks Bebas Bagi Remaja yang Belum Menikah di 

Kota Surabaya”. Penelitian terdahulu yang kedua adalah dari Anna Salisa tahun 

2010 dengan judul Perilaku Seks Pranikah di Kalangan Remaja Kota Surakarta 

dan yang ketiga adalah penelitian terdahulu milik Ivah Selviah tahun 2006 yang 

berjudul Mahasiswa Rantau di Kota Malang tentang Fenomena free sex. 
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Beberapa penelitan terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang 

akan dilakukan dapat dilihat dari judul penelitian dan hasil temuan dari masing-

masing penelitian terdahulu yang telah dilakukan, sehingga dapat dilihat dan 

ditarik sebuah relefansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil temuan dan 

relefansi penelitian dapat dilihat dari tabel berikut:   

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama Pengarang, 

Tahun dan Judul 

Hasil Penelitian Relevansi Terhadap 

Penelitian 

1.  
Penelitian Fuad 

Adam Abdillah 

(jurnal), dari 

jurusan Sosiologi 

Universitas 

Airlangga, tentang 

“Makna Hubungan 

Seks Bebas Bagi 

Remaja yang 

Belum Menikah di 

Kota Surabaya”. 

 

Penelitian ini 

menunjukkan 

kurangnya 

pengetahuan tentang 

hubungan seks yang 

diterima remaja dari 

orang tua dan institusi, 

sehingga para remaja 

mengetahui dari teman, 

media lalu para remaja 

menilai, memaknai dan 

menyimpulkan sendiri 

tentang hubungan seks. 

Karena salah 

mengartikan sehingga 

pada akhirnya para 

remaja mengambil 

keputusan untuk 

melakukan hubungan 

seks. Dan karena 

banyaknya sarana yang 

mendukung untuk 

melakukan hubungan 

seks maka remaja 

dengan mudah 

melakukan hubungan 

seks.  

 

Persamaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

sama-sama meneliti 

tentang Seks Bebas 

dalam Remaja. 

Perbedaan pada 

penelitian terdahulu 

adalah lokasi 

penelitian yang akan 

dilaksanakan berada 

di Kabupaten 

Lumajang tepatnya 

di Desa Sumberrejo, 

sedangkan peneliti 

sebelumnya meneliti 

di Kota Surabaya. 

Teori yang 

digunakan pada 

penelitian ini yaitu 

teori Rasionalitas 

Weber sedangkan 

peneliti sebelumnya 

menggunakan teori 

Interaksi Simbolik 

yang di kemukakan 

oleh Blumer. 

2. Penelitian Anna 

Salisa, (Skripsi, 

2010), dari jurusan 

Sosiologi 

Hasil penelitian 

tersebut adalah 

Perilaku seks pranikah 

telah menjadi 

Persamaan penelitian  

sebelumnya dengan 

yang akan dilakukan 

adalah sama-sama 
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Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, 

tentang “Perilaku 

Seks Pranikah di 

Kalangan Remaja 

(Studi Deskriptif 

Kualitatif Tentang 

Perilaku Seks 

Pranikah  Di 

Kalangan Remaja 

Kota Surakarta)”  

 

fenomena di kalangan 

remaja Kota Surakarta. 

Adapun faktor yang 

menyebabkan perilaku 

seks sebelum nikah 

maka hasil 

penelitiannya yaitu 

adanya kegagalan 

fungsi keluarga, 

sehingga menyebabkan 

remaja untuk bersikap  

bebas bahkan telah 

melanggar norma 

sekalipun, karena 

remaja merasa tidak 

ada yang peduli atau 

mencegah perilakunya 

tersebut. Hal itu telah 

menunjukkan bahwa 

media dapat 

mempengaruhi 

perilaku seks pranikah. 

Semakin rendahnya 

pendidikan dan nilai 

agama, maka hal 

tersebut telah 

menunjukkan bahwa 

pendidikan yang 

remaja peroleh sangat 

minim. 

menggunakan teori 

Rasionalitas Weber. 

Perbedaan peneliti 

terdahulu dengan 

peneliti sekarang 

yaitu lokasi 

penelitian. Peneliti 

terdahulu lebih 

mengarah ke remaja 

yang berada di 

lingkup perkotaan 

sedangkan penelitian 

ini mengarah pada 

remaja yang ada di 

pedesaan. 

 

3. Penelitian Ivah 

Selviah, (Tesis, 

2006) dari jurusan 

Ilmu Kesejahteraan 

Sosial, Universitas 

Muhammadiyah 

Mahasiswa Rantau 

di Kota Malang” 

Malang, tentang 

“Fenomena Free 

Sex  

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

feomena free sex 

mahasiswa rantau di 

kota Malang sangat 

kompleks, status pacar 

dan tempat tinggal 

menjadi faktor utama 

menjadi penyebab 

perilaku free sex. Di 

tambah pengaruh 

teknologi informasi 

(internet, VCD) dan 

minimnya informasi 

tentang seks membuat 

para responden 

bersikap kritis tersalur 

oleh perbuatan-

Persamaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

sama-sama meneliti 

tentang free sex. 

Namun perbedaan 

penelitian terdahulu 

meneliti free sex di 

kalangan Mahasiswa 

rantau sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

Free sex di kalangan 

remaja pedesaan. 
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perbuatan yang bersifat 

eksperimen dan 

ekspliotatif. Tak heran 

para responden 

mengalami dampak 

yang merugikan 

baikdari segi psikologis 

maupun biologis. 

 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan tabel tentang penelitian terdahulu diatas maka, dapat dilihat 

bahwa ketiga judul penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya memiliki 

tema yang sama yaitu membahas tentang Seks Bebas. Meskipun memiliki 

kesamaan akan tetapi disetiap penelitian memiliki hasil temuan yang berbeda 

sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu juga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh peneliti selanjutnya dengan 

penelitian yang hendak dilakukan, dengan demikian dapat meminimalisir dari 

pengulangan bahkan plagiasi penelitian.  

2.3 Rasionalitas tindakan  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, digunakan konsep rasionalitas 

dari Max Weber untuk menganalisa penelitian ini. 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). 

 Fokus perhatian Weber ada pada individu, pola dan regulitas-regulitas 

tindakan, bukan pada kolektivitas. "Tindakan di dalam arti orientasi perilaku yang 
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dapat dipahami secara subjektif hanya hadir sebagi perilaku seseorang dan 

beberapa orang manusia individual" (Ritzer 2012: 215). 

 Manusia senantiasa bertindak untuk mencapai tujuannya. Tindakan tersebut 

merupakan suatu, perilaku, atau aksi yang dilakukan manusia guna mencapai 

tujuan tertentu. Bagi Max Weber, perilaku akan terwujud karena adanya tindakan 

yang dilakukan oleh individu. Tindakan sosial itu sendiri merupakan suatu 

tindakan yang dipengaruhi oleh orang lain. Manusia melakukan sesuatu karena 

mereka memutuskan untuk melakukannya dan ditunjukkan untuk mencapai apa 

yang mereka inginkan atau dikehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka akan 

memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan (Kristiyono 2014: 8). 

 Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor 

yang kreatif dan realitas sosial bukanlah alat melainkan paksaan fakta sosial. 

Artinya manusia bertindak tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebiasaan, nilai dan 

norma yang terdapat di dalam fakta sosial. Namun pada akhirnya Weber telah 

mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat pranata dan struktur sosial, dan 

kemudian tindakan sosial dibentuk oleh kedua konsep tersebut, karena konsep-

konsep tersebut saling berkaitan satu sama lain. (Wirawan 2012: 79). 

 Weber benar-benar mendefinisikan rasionalitas, dia membedakan diantara 

dua tipe yaitu rasionalitas alat-tujuan dan rasionalitas nilai. Akan tetapi, konsep 

itu mengacu pada tipe tindakan. Konsep itu adalah dasar, tetapi tidak mempunyai 

batas yang sama dengan pengertian Weber atas rasionalisasi berskala besar. 

Weber tertarikbukan pada orientasi tindakan yang terpecah-pecah keteraturan dan 

pola-pola tindakan di dalam peradapan, lembaga-lembaga, organisasi, strata, kelas 

dan kelompok. 
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“Donald Levina (1981) menyatakan bahwa Weber tertarik pada 

“rasionalitas yang diobejktifkan” yakni tindakan yang sesuai 

dengan proses sistematisasi ektsternal. Stephen Kalberg (1980) 

melakukan tugas yang bermanfaat dengan mengindentifikasi empat 

tipe dasar rasionalitas (objektif) di dalam karya Weber. (Levine 

memberikan pembedaan yang sangat mirip). Tipe-tipe rasionalitas 

tersebut adalah alat-alat hueristik (Weber) yang digunakan untuk 

meneliti nasib historis rasionalisasi sebagai proses sosiokultural.” 

(Menurut Levina 1981, dalam Ritzer, 2008:256 ) 

 Max Weber membagi empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi 

sistem dan struktur sosial masyarakat. Keempat jenis tindakan itu adalah: 

 2.3.1 Rasional Instrumental 

 Rasionalitas alat tujuan, atau tindakan yang ditentukan oleh pengharapan-

pengharapan mengenai perilaku objek di dalam lingkungan dan perilaku manusia 

lainnya. Pengharapan itu digunakan sebagai kondisi atau alat untuk mencapai 

tujuan sang aktor sendiri yang dikejar dan di perhitungkan secara rasional (Ritzer 

2012: 216).  

 Misalnya kenapa para pengusaha banyak menjadi calon anggota legislatif.  

Ternyata dari pengalaman hidup para pengusaha dalam dunia bisnis, kehidupan 

mereka tidak bisa dilepaskan dari dunia politik. Oleh sebab itu, mengombinasikan 

dua aspek kehidupan, yaitu bisnis dan politik, merupakan usaha yang strategis 

untuk meraih kesempatan  (di dalamnya terdapat keuntungan materiel) yang lebih 

besar dibandingkan jika hanya berbisnis saja. Tindakan pengusaha tersebut dapat 

dipandang sebagai tindakan rasional instrumental, karena mempertimbangkan 

tujuan yang ingin dicapai (keuntungan materiel yang lebih besar) dan alat yang 

digunakan untuk mencapai tujuan (berbisnis sambil berpolitik). 

2.3.2 Tindakan Rasional Nilai 

 Rasional nilai yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya 

dengan nilai absolut. Artinya nilai itu merupakan nilai akhir bagi individu yang 
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bersangkutan dan bersifat non rasional, sehingga tidak memperhitungkan 

alternatif. Contoh tindakan jenis ini adalah seorang muslim yang masih 

melakukan kewajibannya yaitu sholat lima waktu dalam kesehariannya dengan 

tujuan agar bisa masuk surga. Example tersebut dapat di simpulkan bahwa 

tindakan yang beroreintasi pada nilai lebih mementingkan alat guna mendapatkan 

tujuan yang ingin dicapai, sedangkan tujuan itu sendiri tidak begitu 

dipermasalahkan. 

 Sholat digunakan sebagai alat untuk memperoleh tujuannya hal tersebut 

dipandang sebagai tindakan yang benar oleh masyarakat yang mayoritas muslim. 

Sedangkan tujuannya yaitu ingin masuk surga yang merupakan pemikiran yang 

tidak rasional dalam hal ini maka sktor tidak dapat mengambil tindakan secara 

objektif mengenai tujuan yang ingin dicapainya tersebut. 

2.3.3 Tindakan Afektif 

 Tindakan afektif atau emosional yaitu, tingkah-laku yang berada di bawah 

dominasi langsung perasaan-perasaan. Di sini tak ada rumusan sadar atau nilai-

nilai atau kalkulasi rasional sarana-sarana yang cocok. Tindakan ini sama sekali 

emosional dan karenanya tidak rasional (Campbell, 1994: 209). 

 Misalnya tindakan- tindakan yang dilakukan karena cinta, marah, takut, 

gembira, sering terjadi tanpa diikuti dengan pertimbangan rasional, logis, dan 

ideologis. Ketika dua anak manusia berlainan jenis sedang dilanda badai asmara, 

misalnya yang menyebabkan mereka mengalami mabuk cinta , tidak jarang 

mereka melakukan suatu tindakan yang tidak rasional dan logis, sehingga seolah-

olah merasakan tahi gigi jadi cokelat. Tindakan ini mencerminkan tindakan 

afektif, tindakan didasari emosi atau perasaan tanpa refleksi intelektual. 
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2.3.4 Tindakan Tradisional 

 Sifat dari tindakan tradisional ini termasuk tipe tindakan yang nonrasional. 

Apabila individu melakukan suatu perilaku karena adanya faktor kebiasaan tanpa 

adanya kesadran maka perilaku tersebut merupakan tindakan tradisional. Individu 

akan cenderung membenarkan tindakannya tersebut, karena perilaku yang 

individu lakukan telah menjadi kebiasaan bagi dirinya (Johnson, 1994: 221). 

 Misalnya slametan yang dilakukan setiap malam jumat legi yang dilakukan 

masyarakat. Contoh tersebut menggambarkan bahwa tindakannya tidak rasional, 

dimana alat dan tujuan tidak dapat di perhitungkan secara objektif. Perilaku yang 

masyarakat lakukan merupakan suatu kebiasaan tanpa adanya kesadaran. Hal 

tersebut sudah berjalan dari waktu ke waktu dan telah turun temurun dalam 

kehidupan masyarakat. Masyarakt yang melakukan tindakan tersebut tidak dapat 

menjelaskan secara rasional, apa tujuan mereka melakukan tindakan itu yang bisa 

mereka jawab hanyalah memberikan sesaji kepada orang yang sudah meninggal. 

Masyarakat melakukan perbuatan tersebut hanya berdasarkan kepercayaan 

sedangkan faktanya mereka tidak mengetahuinya. Kebiasaan yang sudah 

masyarakat lakukan sejak dulu telah dianggap benar, dan tindakan tersebut telah 

dipercayai untuk terus dilakukan, apabila mereka tidak menjalankannya maka 

mereka akan merasa bersalah  

 

 


