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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

         Pada bab ini diuraikan  pertama, latarbelakang penelitian yang menjelaskan 

mengenai alasan-alasan topik ini diangkat sebagai penelitian disertasi antara lain 

adanya problem empiris (empirical problems) dan problem teori (theoretical 

problems) mengenai perilaku seksual yang dilakukan oleh para mahasiswi di Kota 

Malang. Kedua, menjelaskan pertanyaan penelitian, manfaat teoretik, dan penegasan 

istilah. 

1.1. Latar Belakang Masalah 

              Perubahan sosial terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini 

disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dan 

diciptakan oleh manusia. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat kota 

tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat tertentu di seluruh Indonesia. 

Kemajuan teknologi mempengaruhi cara-cara manusia berkomunikasi 

antarsesamanya. Kehidupan manusia sudah bergeser dari cara-cara tradisional ke 

modernisasi. Modernisasi adalah tahapan kehidupan masyarakat global atau 

kehidupan masyarakat memasuki era globalisasi. Era Globalisasi, suatu keadaan 

di mana interaksi antarbangsa semakin menunjukkan kecenderungan saling 

bergantung dan terbuka. Keadaan ini akan menyebabkan pergerakan berbagai 
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sektor kehidupan semakin cepat dan pesat. Aliran modal, barang, dan informasi 

amat cepat dan tidak dapat lagi dibendung oleh kekuatan apa pun. Dalam 

kehidupan manusia sekarang ini globalisasi merupakan suatu keniscayaan. 

              Terkait dengan era globalisasi di atas, memasuki millennium ke-2 

masyarakat Amerika mengalami hal yang cukup menarik yakni dengan hal-hal 

yang praktis dan cepat saji. Dari fenomena tersebut Ritzer memberi nama, 

Mc.Donalisasi dalam teorinya. Teori Ritzer mendapatkan relevansinya yang 

cukup tepat di saat budaya masyarakat dunia sedang berubah. Teorinya  sangat 

popular yang bertajuk McDonalisasi yang tertuang dalam bukunya berjudul “The 

Mc.Donalization of Society” pada tahun 1993, serta terus dilakukan 

pembaharuan-pembaharuan pada tahun 1996, 1998, 2000 dan 2002 dengan 

melihat dinamisasi yang terjadi dalam konteks kehidupan sosial. 

               Pada dasarnya, Mc.Donalisasi adalah buah pengamatan Ritzer terhadap 

sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang lebih menyukai segala 

hal yang bersifat praktis dan siap saji, hal tersebut ditandai dengan berbagai 

layanan cepat saji terutama dari makanan. Mc.Donald menjamur di berbagai 

sudut Amerika dan menjadi suatu kegemaran baru sebagai gaya hidup (life style) 

masyarakat modern yang menyukai hal yang tidak menyita waktu untuk bekerja. 

Mc. Donald menjadi representasi dan ilustrasi sosial masyarakat mengalami 

transisi zaman yang bergerak begitu panjang. Mc. Donald menjadi suatu karakter 

masyarakat modern yang mengedepankan rasionalitas, utilitarian dan 

mengedepankan empat prinsip dasar dalam meakukan tindakannya, sebab prinsip-
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prinsip ini merupakan kekuatan inti dalam  menjelaskan kondisi modernitas yang 

terjadi, yaitu (1) efisiensi, (2) terkalkulasi dan terkuantifikasi, (3) prediktibel, dan 

(4) system control berorientasi teknologi. 

              Dampak dari kondisi tersebut di atas secara pelan namu pasti masyarakat 

meninggalkan nilai-nilai local, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kerohanian, dan nilai 

keagamaan telah menciptakan situasi sosial menjadi tidak karuan karena semua 

hanya ditunggangi kepentingan semata. Penerapan popular culture dan mass 

culture telah menjadi produk kebudayaan yang merebakkan manusia atau agen 

dengan watak free value, sehingga free sex bukan lagi sebagai sebuah hal yang 

dianggap tabu (dalam dialektika kebudayaan dan haram (dalam dialektika 

keagamaan). 

              Fenomena tersebut di atas menjalar ke semua masyarakat dimanapun berada. 

Puncaknya adalah setelah  era tahun 2000-an, era modernisasi berjalan muncul 

istilah baru yaitu globalisasi. Istilah ini direspon oleh para sosiolog, ekonom, 

budayawan, agamawan, dan politikus sehingga istilah ini menjadi “discourse” 

yang cukup ramai di kalangan akademisi dan masyarakat secara umum. Istilah 

globalisasi telah dikenal oleh banyak kalangan masyarakat dan hal ini telah   

menjadi fenomena perubahan yang bersifat plural dan drrastis dalam segala aspek 

kehidupan masyarakat, khususnya bidang ekonomi, politik dan budaya. Terkait 

dengan konsep globalisasi, Gibson-Graham (1996;121), mengatakan, 

"Serangkaian proses dimana dunia dengan cepat diintegrasikan ke dalam satu 

ruang ekonomi melalui peningkatan perdagangan internasional, internasionalisasi 
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produksi dan pasar keuangan, internasionalisasi budaya kom oditas yang 

dipromosikan oleh sistem telekomunikasi global yang semakin jaringan".  Selain 

itu globalisasi juga cenderung menuju pada  kehidupan yang homogen 

sebagaimana yang dikatakan  Gibson-Graham (1996); Thomas (2005)  

“Globalization in the economics aspect makes the world tend toward 

homogeneous format in the aspect of market, system and population, therefore 

hierarchical system becomes stronger compare to the w ider society. In another 

world globalization is the complete system.  

             Atas dasar pengertian  di atas dapat dimengerti bahwa globalisasi adalah 

sebuah konsep yang dapat dilihat dari bidang-bidang ekonomi, sosial, politik, dan 

budaya. Bidang ekonomi Nampak bergerak ke arah perdagangan dan persaingan 

bebas, termasuk di dalamnya perusahaan swasta, investasi asing serta  liberalisasi 

pembatasan perdagangan. Dalam konteks sosial dan politik  menunjukkan bahwa  

kondisi politik pemerintahan berubah dari system kekuasaan pusat (sentralisasi) 

ke kekuasaan daerah (desentralisasi), kehidupan berpolitik masyarakat semakin 

demokratis, terutama pers semakin kokoh. Sementara itu dalam konteks kultural 

menunjukkan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat yakni pola perilaku 

yang terkait dengan konsumsi dan penggunaan informasi antar kelompok, 

antarbangsa serta semakin intensnya dalam komunikasi dalam lingkup nasional 

maupun internasional. 
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                Terkait dengan konteks  kultural sulit dihindari  bahwa globalisasi 

mempengaruhi kehidupan pada kalangan remaja baik yang terpelajar maupun 

mereka yang bukan pelajar. Pengaruh kehidupan global melahirkan perilaku-

perilaku baru yang tidak pernah mereka lakukan atau alami sebelumnya. Bentuk-

bentuk perilaku yang muncul adalah kebebasan bergaul, perkelahian, persaingan 

bebas/terbuka, pelanggaran moral, kenakalan, dan lain sebagainya. Perilaku-

perilku tersebut dianggap  sebagai bentuk pertentangan atau pelanggaran terhadap 

budaya masyarakat Timur, bahkan tidak sedikit pelanggaran moral dan kenakalan 

remaja menjurus kepada lahirnya perilaku seksual bebas. Terkait dengan itu di 

dalam Teori Queer (teori aneh) yang mengkali mengenai masalah genjder dan 

seksualitas memperdebatkan tentang munculnya perilaku seksual. Perdebaan 

tersebut terfokus pada  apakah orientasi seksual itu muncul secara alami atau hal 

itu dipandang sebagai sesuatu yang esensial bagi setiap orang, atau apakah 

seksualitas adalah konstruksi sosial dan dapat berubah (Barry, 2002; 139-155). 

                Pada konteks ini, para para analisis teori feminis, mereka percaya bahwa 

gender "memiliki sifat penting (misalnya memelihara dan peduli versus menjadi 

agresif dan egois), sebagai lawan yang berbeda oleh berbagai fitur yang disengaja 

atau kelompok yang dibawa oleh kekuatan sosial" (Biever, 1998). Karena 

kepercayaan ini pada sifat esensial seseorang, juga wajar untuk berasumsi bahwa 

preferensi seksual seseorang akan menjadi alami dan substansial  bagi 

kepribadian seseorang. 
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               Sementara itu menurut  konstruktivisme sosial realitas yang kita hasilkan 

dan makna yang diciptakan adalah hasil dari interaksi sosial; berkomunikasi dan 

ada dalam konteks budaya yang menyampaikan makna kepada kita. Dunia kita  

adalah produk dari "pembuatan klaim, pelabelan, dan proses definisi konstitutif 

lainnya" (Butler, 1988). 

                Lebih jauh lagi, para ahli teori queer telah mengajukan argumen bahwa 

tidak ada diri yang esensial sama sekali, dan bahwa manusia eksis bukan hanya 

sebagai subyek tetapi juga sebagai obyek dunia sosial. Dengan cara ini, identitas 

tidak dilahirkan melainkan dikonstruksi melalui tindakan-tindakan performatif 

berulang yang pada gilirannya diinformasikan oleh konstruksi sosial gender yang 

ada. Dengan demikian menganalisis dan memahami cara-cara di mana jenis 

kelamin dibagi dan berdasarkan sejarah, produksi gender dapat terjadi secara 

berbeda dan melampaui biner yang dibangun secara sosial di mana 

heteroseksualitas bergantung. (Butler, 1988). 

               Teori Queer berasal dari  teoris film Italia Teresa de Lauretis. Dialah yang  

menciptakan istilah "teori queer" untuk sebuah konferensi yang ia selenggarakan 

di Universitas California, Santa Cruz pada tahun 1990, adalah bentuk kritik dan  a  

reaksi terhadap madzab feminisme tahun 1970-an yang percaya bahwa setiap 

jenis kelamin memiliki karakteristik esensial sendiri. Menurut pandangan ini, 

anak perempuan itu tenang dan bijaksana, sementara anak laki-laki spontan dan 

bergairah, hal semacam itu. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Italia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teresa_de_Lauretis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Universitas_California,_Santa_Cruz&action=edit&redlink=1
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               Sementara itu argumen utama teoris  feminis adalah bahwa kita terlalu 

memikirkan apa yang dilakukan anak-anak lelaki. Sementara otak kita berada 

pada pria. Kita sibuk mengabaikan karakteristik wanita. Jadi para feminis ini 

nampak  tidak memberikan kesempatan kepada para gadis meskipun hanya sekali 

saja. 

              Para ahli teori Queer tidak senang tentang semua pemikiran kategoris pria-

wanita yang mendukung feminisme tahun 1970-an. Seperti: mengapa laki-laki 

dan perempuan harus memiliki “sifat-sifat penting”? Namun demikian dalam hal 

ini  kita tidak menyalahkan feminis untuk semua pemikiran pria-wanita yang 

ketat. Pemahaman yang esensial ini sebenarnya sebagian adalah kesalahan 

Sigmund Freud. Dia mengatakan bahwa karena laki-laki memiliki penis, mereka 

memiliki kekuatan sosial dan kemasyarakatan yang melekat —  apa yang dia sebut 

lingga. Wanita menginginkan lingga, tentu saja, tetapi mereka tidak memiliki 

penis. Jadi menerima penis (selama seks) melimpahkan kepada mereka beberapa 

kekuatan penis ajaib itu. Kemudian orang Prancis yang terkenal itu, Michel 

Foucault, m uncul pada tahun 1970-an. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang 

paling berkuasa — kebanyakan orang kulit putih dan kaya —  adalah orang-orang 

yang dapat memberi tahu kita apa yang normal dan tidak normal dalam hal gender 

dan seks. Jadi, tentu saja, tubuh laki-laki membangun jembatan, sementara tubuh 

wanita memanggang kue dan perawat bayi .  

              Di kalangan remaja khususnya di lingkungan kehidupan masyarakat kampus 

mendapatkan dampaknya akibat dari pergeseran  era ini. Kasus-kasus pelanggaran 



8 
 

moral dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi di berbagai kota di Indonesia, 

menunjukkan betapa hebatnya pengaruh kehidupan modern dan global melanda 

mahasiswa. Pergaulan bebas sekarang ini bukan lagi sesuatu yang dianggap tabu, 

tetapi sudah menjadi gaya hidup di kalangan muda yang fenomenanya terjadi di 

mana saja di lingkungan apa saja yang di situ melibatkan pemuda atau remaja. 

Pergaulan bebas telah menjurus pada perilaku-perilaku seksual di kalangan 

remaja atau mahasiswa. Kisah-kisah tentang pergaulan bebas yang 

mengakibatkan kehidupan seks bebas di beberapa kota yang melibatkan 

mahasiswa telah banyak diekspos melalui penelitian-penelitian dan tidak lagi 

menjadi rahasia sosial sekarang ini. 

               Kisah pergaulan bebas yang menjurus pada perilaku pelanggaran seksual 

pranikah yang cukup menggeparkan terjadi di kota pelajar Yogyakarta membuka 

tabir bahwa kehidupan di kalangan pelajar dan mahasiswa di kota-kota besar di 

Indonesia cukup memprihatinkan. Hasil survei yang dilakukan di Yogyakarta  

mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan karena mengungkap kenyataan 

tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Pada tahun 1994 survei mengenai 

perilaku seksual pranikah difokuskan pada  kalangan mahasiswa. Kemudian pada 

tahun 1999 survei diperluas di kalangan pelajar. Secara umum survei 

membuktikan penyebab fenomena seks pra nikah  di kalangan remaja disebabkan 

oleh beberapa hal antara lain adalah: (1) teknologi dan  informasi (VCD, film  

porno, vibrator), (2) hiburan malam panjang dunia gemerlap (dugem), (3) agen 

penjualan obat kuat dan alat seks,  (4) kos bebas semakin menjamur,  (5) 
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informasi aborsi, (6) tarif “ayam kampus”,  (7) kawin kontrak di kalangan 

mahasiswi,  (8) Yogya sex party, (9) minimnya kepedulian Pemda setempat, (10) 

minimnya kepedulian warga setempat, (11) faktor lingkungan dan pergaulan, (12) 

faktor ekonomi, (13) taraf pemahaman agama, dan  (14) perhatian orang tua.  

               Hasil survei tersebut di a tas ditindaklanjuti dengan berbagai penelitian 

skripsi, tesis dan penelitian-peneltian lainnya yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga penelitian seperti Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan (LSCK) yang 

didukung oleh BKKN pada tahun 2002 dan,  Fakultas Psikologi UGM pada tahun 

2004-2005. 

               Empat belas faktor penyebab terjadinya seksualitas pranikah yang ada  pada 

kota Yogyakarta bukanlah fenomena yang aneh bagi kota-kota besar la innya. 

Kota-kota besar di Jawa Timur seperti  Surabaya, Malang dan Jember. Kota 

Malang yang mendapatkan julukan  sebagai kota tribina cita (industri, pariwisata, 

dan pendidikan) mengalami kepadatan penduduk menjadikan kota Malang 

mengalami perubahan budaya yang cukup pesat disebabkan kota ini menjadi 

tujuan pencari ilmu dari seluruh penjuru tanah air dan negara-negara asing.  

               Di kota Malang terdapat 62 perguruan tinggi negeri dan swasta, kecil dan 

besar. Jumlah mahasiswa yang bermukim di Malang secara total mencapai 

300.000 orang (Kompas, 3 Maret 2011). Dari jumlah mahasiswa tersebut berarti 

mencapai 30 persen dari jumlah 880.000 penduduk kota Malang. Jumlah 

mahasiswa tersebut berasal dari berbagai macam etnis, suku, dan agama. Namun 

demikian mahasiswa yang beragama Islam adalah  terbanyak 
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               Meskipun jumlah penduduk yang beragama Islam menduduki jumlah yang 

terbanyak, tidak mempengaruhi perkembangan kota Malang sebagai kota besar 

yang memiliki segala sarana prasarana dan fasilitas umum dan penduduknya 

mayoritas bergaya hidup modern. Hal ini dapat dipahami karena penduduk kota 

Malang banyak pendatang baru dari berbagai kota-kota besar lainnya. Gaya hidup 

masyarakat kota Malang yang bercorak individualistik, materialistik, ekonom i, 

permissif dan modern sangat menonjol. Faktor-faktor semacam ini mempengaruhi 

atau memperkukuh perilaku-perilaku mahasiswa yang telah memiliki karakter 

yang di bawa dari daerahnya masing-masing atau mahasiswa yang sama sekali 

tidak memiliki pengalaman-pengamalan hidup di kota besar sebelumnya. 

               Pergaulan  bebas mahasiswa  di lingkungan tempat tinggal maupun di 

kampus tidak berbeda dengan mahasiswa di kota-kota besar la innya. Fenomena 

pergaulan bebas juga nampak pada mahasiswa atau mahasiswi, hal ini tidak hanya 

terlihat di kampus-kampus negeri tetapi juga di kampus-kampus  swasta di kota 

Malang. Jika fenomena seks pranikah adalah bagian dari life style atau gaya hidup 

anak jaman now atau milenial sekarang, maka dalam perjalanan waktu 

keberadaan gaya hidup seks pranikah dalam masyarakat Indonesia merupakan 

proses kebudayaan dalam realitas sosial yang memiliki dimensi subjektif dan 

objektif. Selain itu proses perubahan sosial menjadikan perubahan perspektif 

masyarakat mengenai seksualitas. Pada awalnya masyarakat memandang seks 

sebagai sesuatu yang sakral berubah menjadi  sesuatu yang tidak sakral lagi, 

dengan begitu maka seks sudah menjadi pembicaraan  masyarakat secara umum. 
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Semakin lama, seks semakin terbuka untuk semakin dijadikan topik pembicaraan 

sehari-hari oleh segala lapisan masyarakat. Pemaknaan seks yang dahulunya 

diidentikkan sebagai salah satu aspek yang sangat tabu jika di bicaran secara 

vulgar, sekarang jika berbicara tentang seks  berkaitan dengan eksistensi sosial 

maupun individu dalam komunitasnya. Seks tidak hanya dimaknai secara 

konvensional, tetapi juga telah mengarah pada pemaknaan yang global, sejalan 

dengan perkembangan sistem sosial dalam kehidupan masyarakat.  

                Dengan realitas semacam itu, dan adanya perubahan pemaknaan mahasiswa 

terhadap kehidupan seksualitas, maka jika dipandang dalam perspektif umum, 

fenomena ini tentu paradoks karena penghuni-penghuni kampus berbasis 

intelektual, mahasiswa berperilaku tidak mencerminkan perilaku  akademisi  

sebagaimana maksud pemakaian atribut tersebut  dalam intelektualitas. Kedua,  

paradoks terhadap visi, misi, dan tujuan perguruan tingginya. Inilah problem 

empiris (empirical problems) yang melanda mahasiswi di perguruan tinggi di kota 

Malang. 

               Beberapa informasi dari berbagai kalangan, munculnya fenomena pergaulan 

bebas bagi mahasiswi di kampus-kampus kota Malang, telah menimbulkan 

masalah  dalam kehidupan masyarakat kampus. Berbagai informasi yang tidak 

dipublikasikan baik dari individu (pemilik tempat tinggal/kos), mahasiswa, orang 

lain/luar maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan mengatakan bahwa 

Mahasiswi di kota Malang diduga telah melakukan perilaku seksual pranikah.  
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                Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa dunia kampus  sebagai tempat 

pencarian ilmu ternyata sebagian dijadikan arena untuk melakukan pergaulan 

bebas bagi mahasiswanya. Memang fenomena “berpacaran” selama ini dapat 

terjadi di mana saja, tetapi jika pacarana itu diarahkan kepada perilaku seksual 

pranikah, maka budaya semacam itu sama sekali tidak ada bedanaya dengan 

kehidupan kampus di dunia Barat. Apakah kondisi semacam ini memang benar 

sebagaimana teori yang dibangun oleh Reiss (1960) adanya pergeseran atau 

perubahan gaya perilaku  seksual dari zaman tradisional ke zaman modern?  Reiss 

juga mengamati bagaimana tahapan-tahapan manusia modern menjalin hubungan 

antara laki-laki dengan perempuan. Apakah pola  hubungan antara mahasiswa 

dengan mahasiswi di kampus-kampus selalu melalui  proses dan tahapan “roda 

cinta” sebagaimana teori Reiss?  

               Atas dasar fenomena di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengungkap lebih dalam penyebab munculnya  perilaku seksual pranikah pada 

mahasiswi  di kampus-kampus kota Malang. Penelitian ini ditekankan pada data-

data obeservasi dan wawancara mendalam  serta lebih mengutamakan proses 

secara utuh dan mendalam mengenai terjadinya seksual pranikah pada mahasiswi. 

Penelitian ini difokuskan pada pertama, proses terjadinya hubungan seksual 

pranikah pada mahasiswi, kedua pola interaksi seksual pranikah pada mahasiswi 

dan ketiga, makna seksualitas mahasiswi yang melakukan hubungan seksual 

pranikah.       
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1.2. Fokus Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana makna seksualitas mahasiswi yang melakukan hubungan seksual 

pranikah 

2. Bagaimana proses terjadinya hubungan seksual pranikah pada mahasiswi di 

kota Malang?  

3. Bagaimana pola interaksi seksual pranikah pada mahasiswi di Kota Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus permasalahan yang  telah dirumuskan di atas, penelitian 

ini     bertujuan : 

1. Memahami makna seksualitas mahasiswi yang melakukan hubungan seksual 

pranikah 

2. Mendeskripsikan  dan memahami proses terjadinya hubungan seksual 

pranikah pada mahasiswi. di Kota Malang 

3. Mendeskripsikan dan memahami pola interaksi seksual pranikah pada 

mahasiswi di Kota Malang.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan fokus permasalahan di a tas hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat, baik secara teoritik maupun praktis, sebagai berikut: 

1) Secara teoretik 
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penelitian ini menemukan teori baru yang terkait dengan masalah perilaku 

seksual pranikah pada mahasiswi di perguruan tinggi.  

2) Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan sebagai 

pertimbangan bagi pengelola perguruan tinggi (dosen/ stakeholder, wali 

mahasiswa, pemerintah dan institusi-institusi agama untuk mengambil 

berbagai langkah untuk mengurangi  berkembanganya perilaku seksual 

pranikah pada mahasiswi dan mahasiswa pada umumnya. 

1.5.  Penegasan Istilah 

Judul penelitian ini adalah “Makna Hubungan Seksual Pranikah” (Studi 

Fenomenologi Kehidupan Seksualitas Mahasiswi di Kota Malang). Berhubungan 

dengan istilah yang dipakai dalam judul dan fokus permasalahan disertasi ini, 

penulis akan menjelaskan istilah tersebut di atas, sebagai berikut : 

1) Seksualitas  

Seksualitas menurut peneliti dalam penelitian ini sebagai suatu kompleksitas 

emosi, perasaan, kepribadian, sikap, dan watak sosial yang berkaitan dengan 

perilaku dan orientasi seksual sehingga definisi seksualitas mengandung dua 

konsep, yaitu sex acts dan sex behavior. Sex acts merupakan konsepsi seksual 

yang berkaitan dengan pengertian seks sebagai aktivitas persetubuhan, baik 

dalam pengertian sex as recreational (bertujuan untuk mencari kesenangan), 

dan sex as relational (bertujuan untuk mengungkapkan rasa sayang dan cinta). 
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Sexual behavior berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya, seperti hal-

hal yang berkenaan dengan ketertarikan seseorang pada erotisitas, sensitivitas, 

pornografi, dan ketertarikan pada lawan jenis. 

2) Hubungan seksual pranikah 

Hubungan seksual pranikah menurut peneliti disini adalah suatu hubungan 

seksual yang menyangkut sentuhan secara emosi dan fisik (anggota badan) 

yang didasarkan pada nafsu birahi (libido need), baik yang mengarah maupun 

telah terjadi  hubungan intim (intercourse), yang dilakukan oleh pasangan di 

luar nikah. Hubungan seksual pranikah disini khusus untuk hubungan 

antarlawan jenis (pria dan wanita) 

3) Mahasiswa 

Mahasiswa adalah status seseorang berdasarkan jenjang pendidikannya. 

Mahasiswa sendiri adalah seseorang yang menuntut pendidikan disebuah 

perguruan tinggi baik itu universitas,institus maupun akademi.  

 

 




