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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menguraikan kajian pustaka dan landasan teori yang mendasari 

penelitian ini, yang berhubungan dengan makna hubungan seksual pranikah dan 

kehidupan seksualitas mahasiswi di perguruan tinggi. 

2.1. Penelitian Terdahulu 

          Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa untuk 

ditindak lanjuti, penelitian ini juga bisa membantu penelitian baru untuk 

menjadi pengarah dan petunjuk serta menjadi referensi bagi peneliti baru untuk 

melanjutkan untuk membuat penelitian yang lebih akurat. Berikut ini peneliti 

paparkan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Perilaku Seksual  

Pranikah di Kalangan Remaja (Mahasiswa) sebagai berikut: 

Pertama,  penelitian yang dilakukan oleh Carollyne Gomes de França 

Valle1, Inês Silva de Almeida2, Ann Mary Machado Tinoco Feitosa Rosas3, 

Angela Maria  e Silva4 , 2015 (Anna Nery School of Nursing, Federal 

University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BrazilNursing College of State  

University of Rio de Janeiro, State University of R io de Janeiro, Rio de 

Janeiro, Brazil) yang berjudul The experience of the first sexual intercourse 

during adolescence : A phenomenological study. Menjelaskan Masa Remaja 

diasumsikan sebagai suatu periode transformasi (perubahan) secara fisik, 

emosi, peran sosial dalam menuju proses pengembangan identitas. Dalam 
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proses tersebut, biasanya sering ditandai dengan perubahan perilaku, 

misalnya: sifat agresif, belum mampu menerima norma dan nilai (Souza et al, 

2007). Walaupun masa remaja dianggap suatu proses yang sehat, namun juga 

dianggap suatu proses yang kurang sehat, terutama ketika mereka mulai 

mencoba melakukan kegiatan seksual, yaitu apabila terjangkit penyakit 

kelamin dan AIDS (Almeida, 2007). Dewasa ini, para remaja biasanya 

melakukan kegiatan seks pertama kali ketika masuk masa remaja dan 

biasanya lembaga tradisonal, seperti keluarga dan sekolah, tidak peduli pada 

perilaku seksual yang demikian.  

Beberapa faktor yang mendorong kegiatan seksual pertama kali, antara 

lain adalah karakter individu yang berhubungan dengan agama, gender, 

pendidikan, keluarga (hubungan dengan orang tua, bim bingan dan struktur 

keluarga). Pada masa itu remaja justru sering kali akses sumber sumber yang 

kurang ilmah tentang seks, misalnya: media, internet yang menyebabkan 

pengetahuan mereka tentang seks menjadi keliru. Oleh sebab itu tujuan dari 

penelitian ini adalah ingin mengungkap makna hubungan seksual yang 

pertama bagi remaja. Dengan memahami makna nya , maka bisa difahami 

juga tentang pengetahuan mereka tentang kesehatan yang behubungan dengan 

kegiatan seksual. Dengan demikian tujuan praktis dari penelitian ini adalah 

agar kita  mampu memberikan pelayanan tentang kesehatan reproduktif, 

sehingga mereka bebas dari penularan penyakit kelamin. 
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Dalam penelitian ini digunakan metode kualita tif, dengan pendekatan 

fenomenologi, agar peneliti mampu memahami secara mendalam tentang 

pengalaman subyek dalam memaknai hubungan seksual yang pertama kali,  

terutama yang berhubungan dengan perilaku, hubungan dengan pasangan dan 

juga dengan struktur sosial. Pendekatan fenomenologi, berusaha untuk 

memahami fenomena secara ilm iah, tanpa harus melupakan peranan 

subyektivitas pelakunya. Dengan demikian, akan terungkap kehidupan subyek 

penelitian setiap hari, bagaimana mereka memaknai tindakannya secara 

alamiah. Peneliti memilih fenomenologi dari Heidegger (2006). Penelitian ini 

dilakukan di klinik Nucleus of Teenage Health Studies, yang dibina oleh Rio 

de Jeneiro State University. Penelitian dilaksanakan pada Januari-Maret 2014. 

Subyek penelitian dipilih dari beberapa remaja yang pernah konsultasi  ke 

Klinik tersebut, dengan cara menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Pemilihan 

subyek berdasarkan kriteria: remaja wanita, sudah pernah melakukan kegiatan 

seksual, mengaku melakukan heterosexual dan berumur 14 sampai 20 tahun. 

Terdapat 13 remaja yang bersedia partsisipasi dalam penelitian ini.  Setelah 

mereka menandatangani surat pernyataan kesediaan berpartisipasi dalam 

penelitian, maka dengan tehnik wawancara mendalam sesuai dengan pedoman 

fenomenologi, mereka diwawancarai satu per satu. Wawancara diharapkan 

bisa menggali pengalaman mereka tentang hubungan seksual pertama dan apa 

makna hubungan seksual bagi mereka. Semua hasil wawancara direkam, 

sedangkan identitas mereka dirahasiakan. Beberapa nama selebriti dan super 
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hero diperkenalkan, agar diketahui selebriti dan super hero mana yang paling 

mereka idolakan. Seluruh data yang terkumpul, kemudian dianalisis.  

Interpretasi dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu mengungkapkan 

benang merah antara teori dan fakta sebagaimana perilaku sehari hari yang 

berhubungan dengan kegiatan seksual mereka. 

Menurut teori Heideggar, ketakutan itu dibagi menjadi 3 (tiga), apa 

yang menjadi penyebab ketakutan, seberapa besar ketakutan, dan mengapa 

seseorang menjadi takut berlebihan, bahkan sampai trauma. Pengalaman yang 

menakutkan sangat berbeda dari seseorang dengan orang lain, sesuai 

pengetahuan mereka tentang hal yang baru itu, faktor internal dan external 

dari orang itu, termasuk didalamnya siapa pasangannya, dimana lokasi 

kejadian dan bagaimana kondisi psikis orang tersebut, akan sangat 

berepengaruh dengan perasaan yang menakutkan. Kadang kadang terdapat 

kasus, dimana subyek penelitian terdiam, tidak mampu mengucapkan sesuatu, 

karena trauma sekali tentang pengalaman pertama dalam berhubungan seks 

tersebut.  

Pada umumnya setiap remaja dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

bagaimana kejadian dan kelakuan mereka sehari hari, tanpa ada beban 

sedikitpun yang berupa rasa malu dan khawatir, rahasia pribadinya diketahui 

oleh orang lain. Tehnik wawancara mendalam sesuai dengan pedoman 

Fenomenologi, mampu membuka perasaan para subyek dalam penelitian ini.  
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Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bagi para remaja yang kurang merasa 

khawatir akan terbukanya rahasia pribadi mereka menyebar diantara anggota 

kelompok mereka, maka perasaan ketakutan itu menjadi berkurang. Justru 

mereka kemudian mendapatkan dukungan dari teman sebaya yang lebih 

senior, bahwa pengalaman pertama dalam senggama tidak perlu dibesar-

besarkan dan oleh sebab itu tidak perlu trauma. 

Kesimpulannya, keterbukaan dalam mengungkapkan pengalaman 

pertama dalam senggama, mampu mengurangi perasaan ketakutan karena 

merasa sakit, perdarahan, dan ketakutan akan hamil juga  akan hilang dengan 

sendirinya. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu penasaran ingin mengulangi 

perbuatannya, karena informasi dari teman sebaya, bahwa kenikmatan dicapai 

ketika senggama dianggap suatu yang alamiah dalam kehidupan manusia. 

Temuan penelitian ini mendukung teori Heideggar, bahwa perasaan ketakutan 

akan hilang, apabila para remaja siap secara psikologis melakukan senggama 

pertama mereka. Dalam hal ini pendidikan seks yang tepat dan pendampingan 

dari teman sebaya dan pihak keluarga sangat diperlukan. Bagaimana pun juga 

sebagai remaja, persiapan menjelang tahap pengalaman baru dalam hidupnya 

sangat diperlukan. Walaupun dalam kehidupan abad XXI yang dianggap 

kehidupan menjadi begitu modern dan terbuka, namun dalam masyarakat dan 

kelompok tertentu masih terdapat hal hal tabu yang tertutup, sehingga 

kehidupan seksual sangat dirahasiakan. Sebagai akibatnya banyak remaja 

yang mengalami traumatik ketika melakukan senggama pertama kalinya. 
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Pendidikan seks baik secara informal maupun formal, berupa 

kurikulum di sekolah atau training, benar benar sangat diperlukan. 

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu reformasi dan rekonstruksi 

dalam pemahaman kesehatan reproduksi remaja, agar mereka tidak 

menganggap negatif terhadap kegiatan seksual, terutama yang pertama. 

(Journal of Research in Nursing and Midwifery (JRNM) (ISSN: 2315-

568)Vol.4(4)pp.053-058,July,2015AvailableOnline 

http://www.interesjournals.org/JRNMDOI:http:/dx.doi.org/10.14303/JRNM.2

015.052 Copyright ©2015 International Research Journals ) 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Gabrielle Morrissey(Bond 

University Queensland, Australia ) dan Joy Higgs (The University of Sydney, , 

Sydney, Australia ), 2006 dengan judul Phenomenological Research and 

Adolescent Female Sexuality: Discoveries and Application. Focus penelitian  

ini ditulis berdasarkan hasil penelitian tentang pegalaman seksual para remaja 

di Austalia. Biasanya riset tentang perilaku seksual remaja dilakukan dengan 

metode kuantitatif. Penelitian kualitatif kali ini dilakukan agar lebih 

memahami bagaimana pengalaman yang unik dari remaja, sikap mereka dan 

bagimana perkemangan sikap mereka. 

Sebagaimana diketahui bahwa  pengalaman seks pertama merupkan 

transisi dari kehidupan remaja dimana pun di belahan dunia ini, termasuk di 

Australia. Padahal banyak sekali kekurangan penelitian seksual yang 

mengungkap tentang persepsi, makna personal yang bersifat affektif dan 

http://www.interesjournals.org/JRNM
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pengalaman pribadi dalam berhubungan badan. Penelitian kualitatif dengan 

pendekatan phenomenolgi yang kami lakukan sangat berguna untuk 

memahami pengalaman subyektif seseorang tentang perilaku seksual nya, 

sehingga berguna untuk mengembangkan pendidikan seksual di sekolah. 

 Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mengungkap perilaku dan 

pengalaman seseorang dalam kehidupan sehari hari. Dasar dari pendekatan 

fenomenologi adalah, pertama bahwa pengalaman adalah informasi yang 

valid, kaya infromasi dan sumber dari pengetahuan. Kedua, pendekatan 

fenomenologi memandang bahwa pengalaman seseorang sehari hari penuh 

dengan pemaknaan dari pelaku dan hal itu sangat penting untuk membangun 

teori. Data dari hasil memahami dan memaknai pengalaman seseorang dalam 

menjalankan hubungan seksual yang pertama sangat penting untuk digali, 

karena pengalaman itu penuh emosi dan pemaknaan pribadi yang 

berhubungan dengan latar belakang budaya dan keyakinan agama dalam 

memaknai hubungan seksual. Hasil penelitian ini sangat penting untuk 

menyiapkan para remaja agar tidak mengalami kejutan budaya ketika mereka 

melakukan hubungan seks kali pertama. 

Banyak sekali dalam pikiran remaja tentang hubungan seks pertama 

kali, misalnya: mengapa remaja mau mencoba hubungan seks, padahal 

seringkali mereka tidak terlalu bernafsu, bagaimana remaja menikmati 

hubungan seksual pertama kali, terutama dengan seseorang yang mereka 

cintai, bagaimana pemahaman remaja tentang penggunaan kontrasepsi agar 
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tidak beresiko tinggi, bagaimana remaja memaknai pengalaman seksual sesuai 

dengan latar budaya dan keyakinan agama mereka. 

Informan penelitian ini adalah remaja antara umur 18 tahun sampe 30 

tahun, dari ras Kaukasia yang lahir di Australia, telah menempuh pendidikan. 

Semua informan direkrut dengan sukarela  dan rahasia, diwawancarai secara 

mendalam tentang topik-topik berikut : (1) ekspektasi dari hubungan seksual 

pertama kali, (2) keinginan yang idela saat hubungan seksual, (3) persiapan 

sebelum hubungan seksual, (4) pendidikan seksual baik formal maupun 

informal, (5) pengalaman saat hubungan seksual pertama kali, (6) kenikmatan, 

kesakitan, ketakutan, dan perasaan lain ketika berhubungan seksual, (7) 

pengalaman emosional meliputi : pikiran, perasaan, persepsi, affection, (8) 

kekuatan, (9) pilihan, (10) komunikasi,  (11) tekanan dari kelompok sebaya, 

(12) factor-faktor situasi dan kondisi ketika berhubungan seks, (13) factor-

faktor yang memperngaruhi keputusan untuk berhubungan seks, (14) 

pemahaman tentang kontrsepsi dan kehamilan, (15) makna personal dari 

hubungan seksual, (16) masa transisi, apakah dia suka atau tidak suka, (17) 

pentingnya pengalaman dalam kehidupan remaja, dampak hubungan seksual 

bagi dirinya, kehidupan seksualnya, refleksi bagi kehidupannya. Analisis data  

mengikuti model  Giorgi (1985) yaitu, dengan langkah-langkah : (1) 

Membaca seluruh diskripsi dari hasil wawancara, (2) Memilah dan memilih 

topik-topik yang berhubungan dengan tujuan penelitian, (3)Mencari 

pernyataan-pernyataan dari informan  yang unik. Ternyata pengalaman 
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pertama, berhubungan seks terdapat korelasi antara emosi, latar belakang 

pendidikan, penderitaan secara fisik, masa-masa transisi, perkembangan 

hubungan antara dia dan lingkungan sekitar, hubungan antara remaja dengan 

kelompok sebaya. (This Article is brought to you for free and open access by 

the The Qualitative Report at NSUW orks. It has been accepted for inclusion 

in The Qualitative Report by an authorized administrator of NSUWorks. For 

more information, please contact nsuworks@nova.edu.) 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Benta A. Abuya  , Elijah O. 

Onsomu , DaKysha Moore & Jackline Sagwe (Education Research Program, 

African Population and Health Research Center, Nairobi, Kenya; School of 

Health Sciences, Winston-Salem State University, Winston-Salem, North 

Carolina, USA ; Department of Visual, Performing and Communication Arts, 

Johnson C. Smith University, Charlotte, North Carolina, USA ; 

Organisational Performance Index, Kenya Institute of Management, Nairobi, 

Kenya), 2012. Dengan judul A Phenomenological Study of Sexual 

Harassment and Violence Among Girls Attending High Schools in Urban 

Slums, Nairobi, Kenya. Menjelaskan bahwa pada tahun 2013, 31% dari 

remaja di Kenya dilaporkan telah mengalami pelecehan dan kekerasan 

seksual. Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 20 orang siswi yang 

masih bersekolah, 10 siswi yang telah drop out dari sekolah, dan 14 guru 

menggunakan wawancara yang berstuktur. Pendekatan fenomenologi 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengalaman para siswi yang 
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mengalami pelecehan dan kekerasan seksual baik didalam sekolah maupun 

diluar sekolah. 

Sebagaimana diketahui menurut International Conference  population 

dan Development yang di laksanakan di Kairo pada tahun 1994, seluruh 

delegasi dari 179 negara dan 1200 LSM menyetujui bahwa untuk 

meningkatkan kesehatan reproduktif diperlukan hak-hak reproduktif bagi 

wanita. Yang dimaksudkan adalah meliputi kesehatan seksual dengan asumsi 

bahwa makin banyaknya penderita HIV AIDS, hamil muda, kekerasan 

seksual,eksploitasi seksual, dan lain sebagainya. 

Menurut definisi yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah 

kekerasan yang dilakukan pada wanita untuk berhubungan seks, dengan 

menggunakan kekerasan, tanpa harus hubungan sebelumnya yang terjadi 

didalam rumah maupun diluar rumah. Yang terjadi di sekolah ditenggarai 

merupakan masalah kesehatan public yang menyebabkan trauma psikomatik 

dan dampaknya lebih mengerikan. Banyak aspek dari kesehatan dari seksual 

wanita diakibatkan oleh kekerasan dan acaman kekerasan, antar lain : (a) 

ketidakmampuan untuk memilih reproduktif, (b) meningkatkan perilaku 

seksual yang menyimpang, (c) kehamilan yang tidak diinginkan, (d) 

penularan penyakit seksual. Resiko seperti ini akibatya fatal bagi para siswa. 

Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa, pendidikan wanita menjadi 

terhambat, karena mereka kemudian malu melanjutkan sekola.  
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Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi pada sekolah-

sekolah baik di daerah elite maupun di daerah kumuh. Siswi yang 

diwawancarai berumur antara 15-19 tahun dan mereka telah belajar di sekolah 

minimal 2 tahun. Wawancara dilakukan dengan mendalam terhadap semua 

informan dan subjek penelitian.  

Ada empat cara bagaimana para siswi mengalami pelecehan seksual : 

(1) Bagaimana siswi-siswi itu merupakan korban dari aspek kebudayaan di 

Kenya yang menganggap wanita sebagai objek seksual.; (2) Bagaimana 

perlakuan orang tua mereka terhadap korban. (3) Sikap negative terhadap 

siswi atau perempuan. (4) Bahaya yang ditimbukan oleh ketidakpedulian para 

tentangga. 

Dalam budaya Kenya, wanita dianggap kaum yang lemah, objek seks 

dan wajar kalau diperlakukan sebagai kekerasan seksual. Sebagai akibatnya 

diantara 20 siswi yang diwawancaraib 95% telah mengalami pelecehan 

seksual di sekolah bahkan dialami dalam kelas. Dan teman-temannya tidak 

memperdulikan hal tersebut, atau sebagian besar siswa laki-laki berusaha 

untuk duduk dekat siswi agar bisa memudahkan mereka melakukan kekerasan 

seksual, hal ini dilakukan ketika guru mereka tidak hadir dalam kelas. Begitu 

juga mereka mengaku bahwa pelecehan seksual juga sering dilakukan di luar 

kelas, mereka diintimidasi bahkan diseret keruangan untuk melakukan 

kekerasan seksual. Namun demikian ada juga diantar sample ada yang 

melawan tindakan itu. Begitu juga diatara mereka akhirnya ada yang mau 
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menerima tindakan seksual dengan pemberian hadiah atau uang. 

Kesimpulannya banyak diantar gadis itu terpaksa melakukan hubungan seks 

karena diberi harapan untuk menerima hadia berupa uang atau lainnya. 

Pemerkosaan juga terjadi ketika mereka pulang dari sekolah. Juga ada fakta 

yang menunjukkan bahwa akhirnya mejadi gadis nakal ketika mereka telah 

mengalami perlakukan seksual di sekolah dan mereka mau menerima bayarab 

dari orang dewasa dengan sukarela. Sebagai akibat dari fenomena ini, banyak 

siswi yang terinfeksi penyakit kelamin dan juga banyak yang mengalami 

kehamilan dan perilaku seksual yang menyimpang. 

Kesimpulan Penggunakan metode fenomenolgi sangat efektif untuk 

menjelaskan hasil survei, yang telah dilakukan secara nasional. Kasus-kasus 

disekolah bisa dijelaskan bahwa fenomena kekerasan seksual karena dampak 

dari kebudayaan yang menganggap bahwa wanita adalah kaum yang lemah 

dan objek seksual bagi pria.  Wanita kurang berdaya  dalam hal ekonomi 

sehingga mudah diberikan harapan dengan hadia ataupun uang. Fenomenologi 

menjelaskan bagaimana perubahan perilaku wanita yang awalnya sebagai 

korban pelecehan seksual akhirnya dengan suka rela “ menjual seks untuk 

kepentingan ekonomi dan kenikmatan seksual “ (Journal of School Violence 

Publication details, including instructions for authors and subscription 

information: http://www.tandfonline.com/loi/w jsv20 ) 

http://www.tandfonline.com/loi/wjsv20
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                   Keempat, Penelitian Dayne Trikora Wardhani, berjudul “Perkembangan 

dan Seksualitas Remaja (Deevelopment and Adolescent Sexuality) Sekolah 

Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, meyimpulkan bahwa : Remaja adalah 

masa antara anak-anak dan orang dewasa. Remaja tidak sama dengan pubertas. 

Perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosional remaja pastinya berkaitan 

dengan sikap dan perilaku seksual remaja. Rasa ingin tahu dan fantasi seksual 

menyebabkan remaja ingin mempraktekan apa yang orang dewasa lakukan. 

Teman sebaya  juga memainkan peranan yang sangat kuat terhadap sikap dan 

perilaku seksual remaja. Secara psikologis pada fase remaja, ada dua aspek 

penting yaitu remaja diharapkan sudah menemukan orientasi seksualitasnya 

atau arah ketertarikan seksualnya, dan remaja diharapkan menerima dan 

mengembangkan peran seks serta kemampuan tertentu sesuai dengan jenis 

kelaminnya. 

                  Kelima, Penelitian M. Harir Muzakki, Judul,  “Perilaku Seks Bebas 

remaja Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Interaksionalisme Simbolik 

George Herbert Mead” bertujuan  mengungkap proses terjadinya prilaku seks 

bebas di kalangan remaja dengan menggunakan teori interaksionalisme 

simbolik George Herbert Mead dan pola interaksi seks bebas di kalangan 

remaja di kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan 

didesain dengan pendekatan kualitatif. Data diambil dengan cara wawancara 

dengan para pelaku sek bebas. Ada beberapa tahapan sebelum aktor melakukan 
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tindakan atau hubungan seks yaitu, impuls, persepsi, manipulasi dan terakhir 

konsumasi.  

                 Hasil penilitian ini menyimpulkan bahwa proses terjadinya seks bebas 

pada awalnya mereka tertarik dengan lawan jenisnya. Kemudian melakukan 

pendekatan, saling melirik, berkenalan, kemudian pacaran. Tahap berikutnya 

mereka saling berpegangan, berciuman, meremas payudara, kedudian 

melakukan hubungan seks. Sementara pola interaksi seks bebas di kalangan 

remaja  ada dua: pertama, remaja melakukan hubungan seks bebas dengan 

pacarnya sendiri. Kedua, remaja tersebut melakukan hubungan dengan membeli 

atau menyewa wanita lain.  

                    Keenam,  Penelitian Khadijah Alavi, Salina Nen, Fauziah Ibrahim, 

Noremy Md. Mohd Suhaimi Mohamad, Noorhasliza Mohd Nordin (2012), 

berjudul “Ham il Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja (Pregnancy Out Of 

Wedlock Among Teenagers)”, Jurnal dari Universitas di Malaysia, 

menyimpulkan bahwa latar belakang penelitian adalah banyaknya angka 

kelahiran anak yang berstatus tanpa bapak dalam kota-kota di Malaysa. Kondisi 

ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya kontrol 

dan motivasi orang tua dalam memberikan pendidikan pada anaknya, pengaruh 

teman sebaya karena pribadi remaja masih mudah di pengaruhi dan masa 

pencarian jati diri, dan pengaruh media masa yang dengan mudah mengakses 

informasi termasuk tentang seks. Fokus penelitian ini untuk mengetahui 

pengalaman remaja hamil luar nikah sampai bayinya lahir dan hubungan remaja 
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hamil diluar nikah dengan orang tuanya. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

banyak responden mengaku memiliki hubungan tidak baik dengan kedua 

orangtuanya. Remaja yang mengalami hamil diluar nikah ialah 13-17 tahun. 

Keseharian remaja hidup dengan teman sebayanya, dimana peran teman selain 

menjadi teman curhat juga sebagai saudara sebagai pengganti orangtuanya. 

Lingkungan tempat tinggal mereka juga mempengaruhi mereka terjebak dalam 

dalam perilaku seks pranikah karena kurangnya pengawasan dan kebebasan 

yang sering ditinggal orang tua karena kesibukannya. (Journal e-Bangi, FSSK, 

UKM. Hamil Luar N ikah Dalam Kalangan Remaja. Volume 7,Number 1, 131-

140, April Special- 2012.) 

                 Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Greg J. Duncan, Boisjoly, Michael 

Kremer, Dan M. Levy dan Jacque Eccles   pada tahun 2004, yang berjudul  

“Peer Effects in Drug Use and Sex Among College Students” di universitas di 

Amerika, menunjukkan bahwa teman sekamar atau teman satu apartmen sangat 

mempengaruhi dalam perilaku menyimpang mahasiswa, terutama dalam hal 

minum alkohol dan seks bebas. Teman sebaya yang tinggal dalam satu 

apartment dan juga teman bermain sering mengajak teman lainnya dalam pesta  

pesta minum alkohol dan akibatnya mereka kecanduan dan juga dilanjutkan 

dengan perilaku seks bebas.  Metode survey dipergunakan terhadap sampel  

mahasiswa yang terpilih secara acak  angkatan tahun 1999, 2000 dan 2001, dan  

mahasiswa-mahasiswa tersebut  tinggal di asrama kampus dan apartment.   

Analisis dengan uji statistik menunjukkan hubungan  yang signifikan antara 
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kecendrungan pelaku menyimpang dalam hal minum alkohol dan perilaku seks 

bebas dengan gaya hidup teman sebaya yang tinggal dalam satu kamar atau satu 

asrama maupun apartment (Journal of Abnormal Child Psychology, Vol. 33, 

No. 3, June 2005, pp. 375–385).  

                 Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh  Greer Litton Fox dari The 

Merril-Pahner Institute, (2007) dengan subyek penelitian yang terdiri dari 

mahasiswa di 5 (lima)  universitas di  negara-negara bagian  daerah Midwest, 

Amerika Serikat,   yang berjudul “Sex-Role A ttitudes as Predictors of 

Contraseptive Use Among Un married University Students”, menunjukkan 

bahwa kecendrungan mahasiswa melakukan hubunggan sex sebelum menikah 

sangat tinggi. Guna menghindari kehamilan mereka juga biasa menggunakan 

alat kontrasepsi. Mahasiswa pria cenderung menggunakan alat kontrasepsi 

berupa kondom, sedangkan mahasiswa perempuan, lebih cenderung 

menggunaakan pil KB. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa masa 

pacaran mereka, walaupun kadang kadang berlangsung lama, jarang sekali 

berakhir dengan pernikahan, setelah mereka menyelesaikan pendidikan di 

universitas. (Sex Roles, Vol. 3, No. 3, 2007). 

                  Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Shereen El Feeki, seorang 

antropolog keturunan Arab dari Amerika Serikat yang bekerja di harian The 

Economist, tentang perubahan sosial di dunia Arab, khususnya di Mesir dalam 

hal kehidupan seksual para wanita berhijab. Hasil penelitian ini diterbitkan 

dalam bentuk buku “Seks dan Hijab. Gairah dan intim itas di dunia Arab Yang 
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Berubah”. Buku ini menjelaskan dengan detail tentang kehidupan seksual 

masyarakat Arab yang terjalin erat dengan agama dan tradisi, politik dan 

ekonomi, serta gender dan genersi. Buku ini menampilkan informasi terbaru 

tentang sejarah seksual di dunia Arab: dari tabu seks pranikah sampai urusan 

suami-isteri di tempat tidur, dari tulisan hangat tentang seks dan film porno, dari 

perdebatan tentang pendidikan seks dan perilaku aborsi, hingga perbincangan 

tentang single parents, tanpa nikah. Dalam buku ini juga dibahas tentang 

meledaknya seks komersial di dunia Arab dan bahkan dibahas juga tentang 

perjuangan kaum heteroseksual dana sebelumnya dianggap sangat tabu 

diperbincangkan di dunia Arab yang sangat tradisional (El Feeki, 2013). 

                   Demikian beberapa hasil penelitian terdahulu yang bertema seks bebas di 

kalangan remaja dan mahasiswa, yang memiliki fokus permasalahan yang 

berbeda-beda. Berdasarkan uraian di atas, penelitian-penelitian terdahulu fokus 

kajian atau dimensinya adalah persepsi remaja terhadap perilaku seks pranikah, 

makana hubungan seks bagi remaja yang belum menikah, hamil luar nikah 

dalam kalangan remaja, seksualitas remaja, faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perilaku seksual pranikah.  

                   Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan di atas, belum ada yang 

membahas tentang makna hubungan seksual pranikah dan kehidupan 

seksualitas mahasiswi berhijab dengan menggunakan perspektif teori L.Reiss 

tentang Perubahan seksualitas dan roda cinta dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi. Oleh karena itu, mengingat urgennya masalah ini bagi 
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masyarakat dan kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini sangat 

penting untuk dilakukan. 

                   Penelitian-penelitian tersebut di a tas masih dipandang perlu untuk 

dikembangkan lagi secara mendalam untuk menemukan teori baru tentang 

perilaku seksual, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai hazanah 

pengembangan keilmuan dan pengetahuan yang bisa dijadikan acuan dalam 

penelitian yang yang sejenis di masa-masa mendatang. Penlitian ini berjudul 

“Makna Hubungan Seksual Pranikah” (Studi Fenomenologi Kehidupan 

Seksualitas Mahasiswi Kota Malang). Fokus permasalahan yang peneliti angkat 

dalam penelitian ini adalah bagaimana proses terjadinya hubungan seksual 

pranikah pada mahasiswi bagaimana pola interaksi seksual pranikah pada 

mahasiswi di Malang serta bagaimana makna seksualitas mahasiswi yang 

melakukan hubungan seksual pranikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

studi Fenomenologi  

2.2. Landasan Teori 

         Teori perilaku seksualitas yang dipakai untuk landasan teori penelitian ini 

adalah mengacu pada temuan teori  Ira L. Reiss, seorang ahi dalam bidang 

seksualitas. Ira Leonard Reiss (lahir 1925) adalah seorang sosiolog yang 

memiliki m inat utama dalam mempelajari cara masyarakat mempengaruhi 

perilaku dan perilaku seksual dan bagaimana orang merespons tekanan tersebut. 

Dia juga memiliki minat dalam studi gender dan keluarga, terutama karena 

berhubungan dengan seksualitas. Dia lulus dari  Syracuse University untuk 
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gelar B.S. dan dari Pennsylvania State University untuk gelar M. A. dan Ph.D. 

Bidang utamanya di sekolah pascasarjana adalah sosiologi dan bidng kecilnya 

adalah antropologi budaya dan filsafat. Kursus doktoralnya dalam bidang 

sosiologi dan filsafat dilakukan di Colum bia University dan studi bahasa 

Prancis dan Jermannya diambil di Universitas Yale. 

          Reiss mengajar di Bowdoin College (1953-55), College of W illiam and 

Mary (1955-59), Bard College (1959-61), University of Iowa (1961-69) dan 

University of Minnesota (1969-96). Dia pensiun sebagai Profesor Emeritus 

pada bulan Juni 1996 namun karya profesionalnya terus berlanjut hingga saat 

ini. Dia telah memenangkan sejumlah penghargaan untuk penelitian dan upaya 

teorinya. Dia terpilih sebagai Presiden Akademi Penelitian Seks Internasional, 

The Society for the Scientific Study of Sexuality, Dewan Nasional Hubungan 

Keluarga dan Masyarakat Sosiologis Midwest. Pendidikan menempati posisi 

teratas di departemen sosiologi di Universitas Iowa dan Universitas Minnesota 

dan dia dinom inasikan untuk penghargaan guru Universitas yang luas di kedua 

Universitas tersebut. Dia telah menerima penghargaan untuk bimbingan dari 

para mahasiswa sarjana dan mahasiswa pascasarjana di University of 

Minnesota. Dia telah menulis 14 buku, empat monograf dan lebih dari 150 

makalah profesional. Kepentingan profesional. Tujuan utama Reiss adalah 

untuk menyebarluaskan pandangan luas tentang sains dan untuk membentuk 

studi tentang seksualitas agar sesuai dengan perspektif ilmu pengetahuan yang 

pluralistik. Dia menekankan pentingnya membangun penjelasan teoretis karena 
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dia merasa bahwa teori membuka jalur yang memungkinkan orang memahami 

dan mempelajari  banyak bidang masalah seksual kita. Reiss mendukung 

pendekatan sosiologis dan multidisiplin terhadap fenomena seksual.  

           Tujuan utama Reiss adalah untuk menyebarluaskan pandangan luas 

tentang sains dan untuk membentuk studi tentang seksualitas agar sesuai dengan 

perspektif ilmu pengetahuan yang pluralistik. Dia menekankan pentingnya 

membangun penjelasan teoretis karena dia  merasa bahwa teori membuka jalur 

yang memungkinkan kita memahami dan mengandung banyak area masalah 

seksual kita. Reiss mendukung pendekatan sosiologis dan multidisiplin terhadap 

fenomena seksual. Karya teoritis utamanya dibahas di bagian-bagian yang 

mengikutinya dan melibatkan penjelasan tentang seksualitas pranikah, 

seksualitas di luar nikah, seksualitas lintas budaya, dan nilai seksual pluralistik 

yang memungkinkan orang untuk mempromosikan masukan yang lebih rasional 

terhadap perilaku dan perilaku seksual kita. 

           Dia sangat mendukung pengembangan bidang ilmu seksual multidisiplin 

dengan Ph.D. program di salah satu universitas besar kami. Dia melihat Ph.D. 

gelar sebagai memberikan legitimasi ke bidang sains seksual dan meningkatkan 

kemampuan kita untuk memindahkan studi seksualitas dari peran anak yatim di 

bidang lain dengan disiplin yang memiliki agenda rumah dan inti sendiri. 

          Pada tahun 2005 Ira dan Harriet Reiss mendirikan Reiss Theory Award 

untuk artikel teori sains, bab atau buku terbaik tahun itu. Penghargaan ini 

disponsori bersama oleh Yayasan Studi Ilmiah Seksualitas (FSSS) dan Society 
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for the Scientific Study of Sexuality (SSSS) dan diberikan setiap tahun pada 

pertemuan tahunan SSSS.  

          Dua teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori Reiss 

yaitu teori perubahan seksualitas (sexuality change), dan teori roda cinta (Wheel 

theory of love). Masing-masing teori tersebut dijelaskan sebagaimana di bawah 

ini: 

2.2.1. Teori  Perubahan Seksualitas  (Sexuality Change) 

                   Industrialisasi baik di Amerika maupun di negara-negara berkembang 

dewasa ini menurunkan status masyarakat  petani. Dalam masyarakat petani, 

wanita dan pria bekerja bersama dalam menghasilkan kebutuhan pokok; 

sebaliknya industrialisasi membuat kaum  pria   pencari nafkah utama dan 

wanita menjadi pembantunya. Namun pada tahap industrialisasi berikutnya 

sejak awal abad ke 20, dalam masyarakat pascaindustri, jumlah keluarga 

menciut dan makin banyak istri bekerja di luar rumah. Dampak dari suami dan 

istri yang bekerja di luar bersama-sama  tidak hanya sekedar mendatangkan 

keuntungan pemasukan keluarga, tetapi juga kadang-kadang menjadi masalah  

hubungan  antarkeduanya dalam rumah tangga.  Istri semakin bertambah luas 

pergaulannya di luar dengan sesama jenis maupun lain jenis, maka akibatnya 

kendali sosial antarkeduanya semakin lemah disebabkan oleh kesibukan 

masing-masing. Sebagai manusia, secara biologis kebutuhan akan kebebasan 

adalah fitrah manusia dewasa dan setiap manusia ingin memenuhi kebutuhan 

itu. 
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                    Pada kebanyakan makhluk dari tingkaat yang lebih tinggi, perilaku pria  

dan wanita sungguh sangat berbeda. Lepas dari latar budaya, perbedaan seeks 

ini pastilah didasarkan pada biologi. Hal ini memberi kesan (tetapi tidak 

membuktikan) bahwa perbedaan perilaku pria dan wanita di antara manusia 

mungkin juga didasarkan pada biologi. Karakteristik fisik pria dan wanita  

jelas sekali berbeda. Apakah mereka juga berbeda dalam kapasitas perilaku 

dan kecenderungan alamiah? Apakah perbedaan-perbedaan semacam itu 

cukup besar sehingga dalam beberapa hal haru tercermin dalam kebudayaan? 

Menurut teori Ira L. Reiss dalam, “Some Observations on Ideology and 

Sexuality in America” Journal of Marriage and the Family 42:271-283, Mei 

1981., dirumuskan sebagai berikut: 

Table 1 

Tabel 1:  Perubahan Sksualitas Masa Tradisional dan Modern 

 
No. Tradisional 

 
No. Modern 

1. Ideologi romantic—tradisional  1. Ideologi naturalistis—modern  
 

2. Peran jenis kelamin jelas dan 
saling tergantung dengan peran 
jenis pria sebagai yang unggul 

2. Peran jenis harus sama untuk 
pria dan wanita dan harus 
meningkatkan partisipasi 
persamaan hak dalam 
masyarakat. 
 

3. Seksualitas yang terpusat pada 
tubuh harus dihindari oleh 
kaum wanita. 

3. Seksualitas yang terpusat pada 
tubuh kurang berharga 
dibandingkan dengan 
seksualitas yang berpusat pada 
pribadi, tetapi masih tetap 
memiliki nilai positif untuk 
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kedua jenis. 
 

4. Seksualitas merupakan emosi 
yang sangat kuat dan haruslah 
dihindari oleh wanita  

4. Emosi seksual seseorang kuat, 
tetapi dapat dikendalikan baik 
oleh pria maupun oleh wanita  
dengan cara yang sama seperti 
pada emosi dasar yang lain. 
 

5. Tujuan utama seksualitas 
adalah senggama heteroseksual 
dan kenikmatan pria adalah 
yang terutama. 

5. Tujuan utama seksualitas 
adalah kenikmatan badani dan 
kemesraan psikologis dalam 
berbagai perilaku seksual, dan 
ini adalah untuk kedua jenis 
makhluk tersebut. 
 

6. Kasih sayang menyelamatkan 
seksualitas dari rasa 
bersalahnya, terutama untuk 
wanita. 

6. Wawasan seksualitas yang luas 
harus diterima tanpa rasa salah 
oleh kedua jenis asalkan 
wawasan tersebut tidak 
melibatkan paksaan atau 
penipuan. 

 

 

2.2.2. Teori Roda Cinta (Wheel Theory of Love) 

                   Cinta tidak akan pernah lenyap ditelan masa, karena cinta  adalah fitrah 

manusia. Setiap orang hidup memiliki potensi cinta. Namun demikian ekspresi 

cinta manusia senantiasa berbeda seiring dengan perubahan zaman. Ekspresi 

Cinta zaman dahulu dikemas dengan halus berharap berlanjut ke jenjang 

pernikahan. Pada umumnya, berawal dari pandangan pertama (first sight). 

Namun banyak orang  jatuh cinta atau menjalin cinta itu melalui proses 

hubungan secara terus menerus. Ira Reiss (1960) mengajukan sebuah teori 

mengenai jatuh  c inta yang ia namakan Wheel Theory of Love  atau Wheel 
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Theory of the Development of Love. Ada proses  empat tahap  yang bersifat 

memutar terjadi dalam sebuah cinta, sebagaimana gambar berikut ini. 

Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

41 

 

                   Ilustrasi proses bercinta sebagaimana yang digambarkan Reiss adalah 

bahwa setiap diri manusia ingin hidupnya sempurna sebagai pribadi yang 

mencintai dan dicintai oleh lawan jenisnya. Dorongan untuk mencintai dan 

dicintai adalah bagian dari pemenuhan hidupnya (personality need fulfillment). 

Langkah berikutnya adalah melakukan pendekatan-pendekatan kepada lawan 

jenis yang diminati atau dicintai. Jika tahap ini dapat dilakukan secara 

sempurna, maka pada tahap ini masing-masing lawan jenis saling 

mengemukakan pengalaman hidup, cerita cinta (love story) yang pernah ia  

lakukan dengan orang-orang lain di masa lalu. Perilaku seperti ini oleh Reiss 

disebut rapport. Melaporkan semua pengalaman hidupnya. Pada tahap 

berikutnya, jika apa yang dikemukakan oleh masing-masing lawan jenis ada 

kesamaan, hampir ada kesesuaian, atau sering dibuat-buat seolah-olah sama. 

Tahap ketiga adalah  self-relevation.  self-revelation adalah keterbukaan dan 

kejujuran yang membentuk suatu relasi yang konstuktif (constructive 

relationship), maka hubungan keduanya dilanjutkan. 

                   Putaran terakhir adalah mutual dependency, suatu kondisi dimana kedua 

belah pihak memutuskan untuk saling mencintai dan dicintai, saling 

berkomunikasi, saling tergantung dan menganggantungkan diri. Hidup terasa 

tidak lengkap jika sehari pun tidak melakukan komunikasi. Hidup terasa hampa 

jika sehari pun tidak berjumpa. Hidup terasa sunyi jika sehari pun tidak saling 
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berada di sisinya. Mutual dependency adalah masa yang paling indah yang 

dirasakan oleh insan yang saling mencintai dan dicintai. 

                   Teori Reiss di atas alamiah dan dialami kepada siapa saja dan dimana saja  

terutama pada remaja-remaja yang sedang dirundung dan jatuh cinta pertama 

untuk berburu  pasangan hidup. Namun masa kini berbeda. Tidak semua proses  

cinta  diniatkan berlanjut untuk masa depan. Kini, banyak cinta sementara untuk 

melegalkan melakukan prolaku seksual pranikah. 

                  Kedua teori Reiss, perubahan seksualitas dari tradisional ke modern  dan 

roda cinta di a tas dipakai untuk menganalisis data-data  mengenai perilaku 

seksual pranikah yang dilakukan oleh mahasiswi. Apakah kenyataan di 

lapangan masih seperti teori Reiss di atas? ataukah sudah berbeda sama sekali, 

ataukah jika berbeda disebabkan oleh setting penlitian yang dilakukan? Reiss 

melakukan penelitian di negara secular Amerika sedangkan penelitian ini 

dilakukan di Indonesia. Dari konteks sosialnya pun berbeda, Masyarakat 

Amerika penganut falsafah hidup liberal, sedankan masyarakat Indonesia  

berbasis kehidupan sosial-keagamaan. Teori Reiss mencadi cabaran bagi 

penelitian ini.  

2.3. Teori Queer 

        Frase queer dirujuk  pertama kali dari Teresa de Lauretis pada tahun 1990. 

Frase tersebut  oleh Teresa de Lauretis dipilih sebagai  judul untuk sebuah 

konferensi yang ia koordinasikan untuk mengacaukan kepuasan diri akan studi 

lesbian dan homo. Sebagai studi  interdisipliner, frase queer dengan realitas 

http://www.slideshare.net/RonzzyKevin/queer-theory-7227273
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yang telah dibuktikan, maka dinyatakan sebagai teori queer. Teori ini  

mempertahankan misi yang telah ditunjukkan oleh de Lauretis, yakni dengan  

sengaja untuk menggoncangkan makna, kategori, dan identitas di antara gender 

dan seksualitas. Gender merupakan istilah yang merujuk pada seperangkat 

karakteristik yang dipandang manusia sebagai hal yang membedakan antara 

lelaki dan wanita, dari hal biologis seperti jenis kelamin sampai dengan peran 

sosial dan identitas gender. 

        Teori Queer  adalah suatu teori yang didasarkan pada masalah gender dan 

seksualitas. Dengan lahirnya teori ini maka terjadi perdebatan mengenai apakah 

orientasi seksual itu muncul secara alami atau hal itu  yang dipandang sebagai 

sesuatu yang esensial bagi setiap orang, atau apakah seksualitas itu merupakan 

konstruksi sosial yang dapat berubah (Brry, 2002; 139-155).  

       Para para analisis teori feminis, 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 keyakinan ini pada 

sifat esensial seseorang, maka wajar berasum si bahwa preferensi seksual 

seseorang akan menjadi alami dan penting bagi kepribadian seseorang. 

        Di lain pihak, menurut konstruktivisme sosial,  realitas yang kita hasilkan 

dan makna yang kita ciptakan adalah hasil dari interaksi sosial; berkomunikasi 

dan ada dalam konteks budaya yang menyampaikan makna kepada kita. Dunia 
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kita adalah produk dari "pembuatan klaim, pelabelan, dan proses definisi 

konstitutif lainnya" (Butler, 1988). 

        Sementara itu teori queer mengajukan argumen bahwa tidak ada diri yang 

esensial sama sekali, dan bahwa manusia eksis bukan hanya sebagai subyek 

tetapi juga sebagai obyek dunia sosial. Dalam teori ini menegaskan bahwa 

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 adalah reaksi terhadap madzab feminisme tahun 1970-an yang 

percaya bahwa setiap jenis kelamin memiliki karakteristik esensial sendiri.  

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

bergairah. Argumen utama kaum feminis adalah bahwa kita terlalu memikirkan 

apa yang dilakukan anak laki-laki dan sibuk mengabaikan karakteristik wanita. 

Jadi para feminis 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 tidak menyalahkan feminis untuk semua pemikiran pria-wanita  

yang ketat. Pemahaman yang esensial ini sebenarnya sebagian adalah kesalahan 
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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,  te tapi 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, muncul 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.  

        Teori queer berakar dari materi bahwa identitas tidak bersifat tetap dan 

stabil. Identitas bersifat historis dan dikonstruksi secara sosial. Dalam konteks 

teori, teori ini dapat digolongkan sebagai sesuatu yang anti identitas. Ia bisa 

dimaknai sebagai sesuatu yang tidak normal atau aneh. Dalam teori ini terdapat 

tiga makna intelektual dan politik, meskipun sulit membuat batasan-batasannya. 

        Pada intinya teori ini berkaitan dengan soal proses yang difokuskan pada 

pergerakan yang melintasi ide, ekspresi, hubungan, ruang dan keinginan yang 

menginovasi perbedaan cara hidup di dunia. Penganut teori ini melihat besarnya 

implikasi sosial untuk mengadopsi model homoseksual sebagai rangka berfikir 

dalam studi mengenai gender dan seksualitas. Teori hom oseksualitas dikenal 

seiring dengan penelitian mengenai gay dan lesbian, bahwa gender 
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telah  dimengerti oleh sebagian masyarakat untuk menjadi dasar guna mengatur 

masyarakat, dan terdapat asumsi bahwa gender dan seksualitas selain kategori 

baku akan masuk dalam sanksi masyarakat. Sehingga, banyak penganut teori 

homoseksual dan aktivis melihat label homoseks sebagai tantangan terhadap 

kategori  identitas tradisional dan norma sosial. 

2.4.  Teori Fenomenologi  

                 Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani: phainestai yang berarti 

"pertunjukan" dan "tunjukkan dirimu". Sebagai aliran 'epistemologi', 

fenomenologi diperkenalkan oleh Edmund Husserl (1859-1938), meskipun 

sebenarnya istilah ini te lah digunakan oleh beberapa filsuf sebelumnya. Secara 

umum, pandangan fenomenologis ini dapat dilihat dalam dua posisi, yang 

pertama adalah reaksi terhadap dominasi positivisme seperti yang dijelaskan di 

atas, dan yang kedua, ini sebenarnya adalah kritik terhadap pemikiran kritis 

Immanue Kant, terutama konsepnya tentang fenomena numenon. 

                Seperti yang telah kita lihat, konsep Kant tentang proses pengetahuan 

manusia adalah proses sintesis antara apa yang ia sebut sebagai dan a priori 

posteriori. Yang pertama adalah aktivitas rasio aktif dan dinamis dalam 

membangun, dan berfungsi sebagai bentuk (form) pengetahuan, sedangkan yang 

kedua, adalah persepsi pengalaman yang berfungsi sebagai 'isi' (matter) 

pengetahuan, yang terdiri dari fenomena objek. Karena rasio aktif dalam 

membangun fenomena menjadi pengetahuan sesuai dengan kategori rasio, 

pengetahuan manusia tidak dapat mencapai noumena. 
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                 Dari sini tampak bahwa Kant menggunakan fenomena kata untuk 

menunjukkan penampakan sesuatu dalam  kesadaran, sedangkan noumena adalah 

realitas (das Ding an Sich) yang berada di luar kesadaran pengamat. Menurut 

Kant, manusia hanya bisa mengenali fenomena yang muncul dalam kesadaran, 

bukan noumena, yaitu realitas luar (dalam bentuk objek atau tampak tetap 

menjadi objek kesadaran kita) yang kita kenal. Noumena yang selalu menjadi 

teka-teki dan hidup sebagai "x" yang tidak dapat diketahui karena terselubung 

dari kesadaran kita. Fenomena yang muncul dalam kesadaran kita ketika 

berhadapan dengan realitas (noumena) adalah apa yang kita ketahui. Melihat 

biru, misalnya, tidak lain adalah hasil dari penyerapan sensorik yang membentuk 

pengalaman batin yang disebabkan oleh sesuatu dari luar. Biru sendiri adalah 

realitas yang tidak diketahui dalam dirinya sendiri (in  se). Ini berarti kesadaran 

kita tertutup dan terisolasi dari kenyataan. Dengan demikian, Kant benar-benar 

mengakui keberadaan realitas eksternal yang berada di luar diri manusia, yaitu 

realitas yang ia sebut Das Ding an Sich (objek dalam dirinya) atau noumena, 

tetapi menurutnya, tidak ada sarana ilmiah untuk mengetahuinya. . 

                Sebagai reaksi terhadap pemikiran sebelumnya, berikut ini akan dibahas 

dalam dua pandangan fenomenologis penting, yaitu prinsip-prinsip visi epoch 

dan eidistic dan konsep "kehidupan dunia" (Lebenswelt). 
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2.4.1. Prisip Epoche dan Eidistic Vision 

                      Seperti disebutkan sebelumnya, Husserl mengusulkan konsepsi yang 

berbeda dengan pendahulunya mengenai proses ilmiah. Tugas utama 

fenomenologi menurut Husserl adalah membangun hubungan manusia dengan 

realitas. Bagi Husserl, realitas bukanlah sesuatu yang berbeda dalam dirinya 

sendiri selain dari mengamati manusia. Realitas memanifestasikan dirinya atau 

menurut Martin Heideger juga seorang fenomenolog: "sifat realitas menuntut 

keberadaan manusia. Noumena membutuhkan ruang untuk ditempatkan, ruang 

itu adalah manusia. 

                   Husserl menggunakan istilah fenomenologi untuk menunjukkan apa yang 

dilihat dalam kesadaran kita  dengan membiarkannya termanifestasi 

sebagaimana adanya tanpa memasukkan kategori pikiran kita ke dalamnya atau 

menurut ungkapan Husserl: zuruck zu den sachen selbi (kembali ke realitas itu 

sendiri). Berbeda dengan Kant, Husserl menyatakan bahwa apa yang disebut 

fenomena adalah realitas itu sendiri yang muncul setelah kesadaran kita cair 

dengan kenyataan. Fenomena Husserl jurtru bertujuan untuk menemukan 

esensi atau eidos (esensi) dari apa yang disebut fenomena. Metode yang 

digunakan untuk mencari yang esensial adalah membiarkan fenomena itu 

berbicara sendiri tanpa disertai praduga tak terduga. Dalam hubungan ini 

Husserl menjelaskan: 

                   “… pertama, kita harus menghilangkan dari tindakan kita semua 
keyakinan yang kita  miliki hingga sekarang, termasuk semua pengetahuan 
kita. Biarkan gagasan memandu semua meditasi kita untuk pertama 
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kalinya menjadi gagasan Cartesian tentang sains yang secara radikal dan 
murni diteguhkan dalam akhirnya merangkul semua sains). 

                   
                    Husserl dalam hal ini mengusulkan metode epoche. Kata epoche berasal 

dari bahasa Yunani berarti "menunda putusan" atau "mengosongkan diri dari 

keyakinan tertentu". Epoche dapat juga berarti tanda kurung (breaketing) untuk 

sesuatu yang diperoleh dari sesuatu yang muncul, tanpa memberikan vonis 

yang benar terlebih dahulu. Dalam hal ini Husserl mengatakan, bahwa epoche 

adalah tesis dari stand-point alam, dalam arti bahwa fenomena yang muncul 

dalam kesadaran adalah benar-benar alami tanpa dikaburkan oleh preposisi 

pengamat. 

                  Metode epoche adalah langkah pertama untuk menemukan esensi dari 

fenomena dengan menunda putusan terlebih dahulu. Langkah kedua, Husserl 

menyebutnya visi eidetik atau membuat ide (ideasi). Visi Eidetik juga disebut 

"reduksi", yaitu memfilter fenomena untuk sampai ke eideo, ke esensi atau 

yang benar (Weses). Hasil dari proses reduksi ini disebut wesenchau, yang 

berarti mencapai esensinya. 

                    Penjelasan di atas dapat dilihat, bahwa fenomenologi mencoba untuk 

mengekspresikan fenomena sebagaimana adanya (untuk menunjukkan dirinya) 

atau menurut penampilannya sendiri (kerudung itu sendiri), atau menurut 

penjelasan Elliston, "fenomenologi kemudian berarti ... untuk membiarkan apa 

yang ditunjukkan. itu sendiri dilihat oleh dirinya sendiri dan dalam hal itu 

sendiri seperti yang ditunjukkan oleh dirinya sendiri dan dari dirinya sendiri ". 
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(Fenomenologi dapat berarti ... memungkinkan apa yang menunjukkan dirinya 

untuk dilihat melalui dirinya sendiri dan dalam batasnya sendiri, karena ia 

menunjukkan dirinya sendiri melalui dan dari dirinya sendiri). Untuk ini 

Husserl menggunakan istilah "intensionalitas", yaitu realitas yang 

memanifestasikan dirinya dalam kesadaran individu yang tahu kesadaran yang 

disengaja dalam menangkap "fenomena sebagaimana adanya". 

                   Menurut G. van der Leeuw, fenomenologi mencari atau mengamati 

fenomena yang muncul. Dalam hal ini ada tiga prinsip yang termasuk di 

dalamnya: 

a. Sebuah (Sesuatu adalah suatu bentuk) 

b. Sesuatu terlihat.  

c. Karena sesuatu yang muncul dengan benar menggunakan fenomena. 

Penampilannya menunjukkan kemiripan penampilan yang dilihat oleh 

pengamat, tanpa melakukan modifikasi. 

Membiarkan fenomena iu berbicara untuk dirinya sendiri, sehingga oleh 

fenomenologis, fenomenologi dipandang sebagai ilmu yang ketat. Hal ini 

tampaknya sejalan dengan "prinsip" sains, seperti yang dinyatakan oleh JB  

Connant, bahwa: "Cara berpikir ilmiah mensyaratkan bahwa kebiasaan 

menghadapi realitas cukup tak terduga oleh dan konsepsi sebelumnya. 

Pengamatan yang akurat dan ketergantungan pada eksperimen adalah 

prinsip pemandu" (berpikir ilmiah membutuhkan kebiasaan menghadapi 



 
 

 
 

51 

kenyataan tanpa prasangka oleh konsepsi sebelumnya. Observasi yang 

cermat dan ketergantungan pada eksperimen adalah prinsip pemandu). 

2.4.2. Konsep “dunia-kehidupan” (lebenswelt)         

         Dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial, berbicara tentang 

fenomenologi tidak dapat ditinggalkan oleh diskusi tentang konsep lebenswelt 

(yang biasanya diterjemahkan, "dunia-kehidupan"). Konsep ini penting, 

sebagai upaya untuk memperluas konteks sains atau membuka jalur 

metodologis baru untuk ilm u sosial dan untuk menyelamatkan subjek 

pengetahuan. Edmund Husserl, dalam bukunya yang terkenal, "The Crisis of 

European Science and Transendental Phenomenology", menyatakan bahwa 

konsep kehidupan dunia adalah konsep yang dapat menjadi dasar bagi 

(mengatasi) sains yang mengalami krisis karena pola pikir positivistik dan 

saintistik. Dia berkata: "dunia-kehidupan adalah dasar dari makna yang 

terlupakan untuk sains." 

         Dunia kehidupan dalam pengertian Husserl dapat dipahami lebih atau 

kurang, dunia sebagai manusia hidup secara spontan, sebagai dasar bagi 

tindakan komunikasi antar subjek. Dunia-dunia ini adalah elemen sehari-hari 

yang membentuk realitas kita, yaitu elemen kehidupan sehari-hari di dunia 

yang kita tinggali, sebelum kita berteori atau memantulkannya secara filosofis. 

Dunia kehidupan mengandung semua orientasi yang kita kira dan kita hidup di 

tahap yang paling utama. Dalam kehidupan praktis kita, baik yang sederhana 

dan sangat rumit, kita bergerak di dunia yang telah diselimuti oleh interpretasi 
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dan kategori sains dan filsafat dan juga sampai taraf tertentu interpretasi 

tersebut diwarnai oleh kepentingan kita, situasi kehidupan kita, dan kebiasaan 

kita. Kita te lah melupakan dunia apa adanya, dunia kehidupan, tempat semua 

bentuk penafsiran berdiri. Oleh karena itu, moto Husserl "Zuruck zu de Sachen 

selbt" dimaksudkan sebagai upaya fenomenologis untuk menemukan dunia 

kehidupan lagi. 

          Konsep dunia kehidupan ini dapat memberikan inspirasi yang sangat 

kaya bagi ilmu-ilmu sosial, karena ilmu-ilmu ini menafsirkan dunia, yaitu 

dunia sosial. Itulah yang dilakukan Alfred Schutz, sebagai sosiologi 

interpretatif dengan pendekatan fenomenologis. Dengan berangkat dari definisi 

tindakan Max Weber, yaitu perilaku sejauh aktor melihatnya sebagai sesuatu 

yang subyektif bermakna. Schutz mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu 

mengamati aksi sosial, sebagai pengetahuan "interpretatif". Penentuan seperti 

itu sering dibahas sebagai 'metode perdebatan' yang mencari perbedaan 

metodologi ilm u alam dan ilmu sosial yang sebagian besar dilakukan di 

Jerman. Apa yang terkenal di sini adalah perbedaan yang dibuat oleh neo-

Kantianisme pemikir, ilmu nomotetis (memproduksi hukum) dan ilmu-ilmu 

sosial sebagai idiographic (menggambarkan keunikan), dan perbedaan yang 

sama diperdalam oleh Dilthey yang membedakan metode verstehen 

(pemahaman), dari literatur budaya ilmu (Geistes-wissenschaften) dan Erklaren 

(menjelaskan) dari ilmu alam (Naturwissenchaten). Perbedaan semacam ini 

kemudian diadopsi oleh Weber dan Schutz, meskipun ada perbedaan dalam 
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melihat fenomena sosial. Weber lebih berfokus pada tindakan-tindakan yang 

berarti dari individu-individu yang terisolasi, yang menjadi objek pengamatan 

sosiologis interpretatif. Berbeda dengan Weber, Schutz melihat tindakan yang 

secara subyektif berarti yang memiliki asal-usul sosialnya, yang muncul dari 

dunia sosial.  Dengan demikian semua tindakan terjadi di dunia kehidupan 

sosial yang mendahului semua penafsiran individu. Dunia kehidupan sosial 

yang pra-teoritis dan pra-ilmiah bukan hanya jumlah makna dari aktor individu 

dan berlapis sesuai dengan struktur yang ditentukan oleh masyarakat, te tapi 

secara alami dibangun sebagai 'hasil' dari interaksi sosial-budaya dari 

komunitas itu sendiri.  

         Berbeda dengan ilmu alam, objek ilmu-ilmu sosial mencakup segala 

sesuatu yang termasuk dalam dunia kehidupan, yaitu semua bentuk objek 

simbolis yang dihasilkan dalam percakapan dan tindakan, mulai dari ekspresi 

langsung, seperti pikiran, perasaan, dan keinginan, atau melalui endapannya, 

seperti dalam teks-teks kuno, tradisi, karya seni, barang-barang budaya, teknik, 

dan sebagainya, hingga struktur yang dihasilkan secara tidak langsung yang 

stabil dan terera, seperti lembaga -pranata, sistem sosial, struktur kepribadian. 

         Area operasi ilmu-ilmu sosial, yaitu dunia sosial, ditemui oleh subjek 

(ilmuwan sosial) sebagai objek yang belum terstruktur secara simbolis. Objek-

objek tersebut adalah pengetahuan pra-teoritis yang dihasilkan oleh aktor yang 

bertindak atau berbicara. Dengan kata lain, objek ilm u sosial adalah 

pengalaman pra-ilmiah sehari-hari dari subjek yang bertindak dan berbicara 



 
 

 
 

54 

dalam dunia sosial. Para aktor di dunia sosial ini tidak berbicara silogisme dan 

juga tidak bertindak sesuai dengan pola hubungan subjek-objek atau apa yang 

disebut Habermas sebagai "tindakan instrumental", tetapi lebih berbicara dalam 

permainan-bahasa yang melibatkan unsur-unsur kognitif, emotif dan kehendak 

manusia, dalam kondisi manusia yang wajar. Bidang kehidupan sosial yang 

kini telah mendapatkan status mereka meliputi sejarah, ekonomi, hukum, 

politik, studi agama, sastra, seni, puisi, musikologi, filsafat, dan psikologi. 

        Dunia sosial ini tidak dapat diketahui hanya melalui observasi seperti 

dalam eksperimen ilmu alam, tetapi terutama melalui pemahaman (verstehen). 

Apa yang ingin Anda temukan di dunia sosial adalah makna, bukan kausalitas 

yang diperlukan. Tujuan ilmuwan sosial mendekati area observasi adalah 

memahami makna (sinnverstehen). Seorang ilmuwan sosial, dalam hal ini,  

tidak tahu lebih banyak daripada para aktor di dunia sosial. Karena itu, dengan 

cara tertentu ia harus masuk ke dalam dunia kehidupan yang elemen-

elemennya ingin ia jelaskan. Untuk bisa menjelaskannya, dia harus 

memahaminya. Untuk memahaminya, ia harus bisa berpartisipasi dalam proses 

yang menghasilkan dunia kehidupan. Akhirnya, partisipasi mengandaikan 

bahwa ia termasuk dalam dunia kehidupan. 

Penerapan teori dalam penelitian ini adalah bahwa mahasisswi 

berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang mengandung tanda, 

sinyal dan kata-kata dalam mengartikan seksualitas mahasiswi yang memiliki 

hubungan seksual pranikah. 
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2.5. Kerangka Teoretik  Alur Penelitian 

         Kerangka teoretik dan alur penelitian ini dapat digambarkan dalam skema 
sebaga berikut:  
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2.6.Kajian Pustaka 

2.6.1. Seks, Seksual dan Seksulitas 

          Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai konsep seks, seksual, dan 

seksual pranikah, maka  peneliti perlu menjelaskan masing-masing konsep ini 

karena penegertian yang berkembang di masyarakat  telah banyak berubah dan 

bahkan digunakan dengan cara yang salah.  

                  Pengertian seks menunjukkan perbedaan  secara fisik yaitu laki-laki dan 

perempuan. Istilah ini disebut jenis kelamin (sex). Sementara itu istilah 

seksualitas bermakna luas yakni menyangkut dimensi biologis, budaya, sosial,  

dan psikologi. Seksual aalah kegiatan seks yang melibatkan bagian tubuh (organ 

tubuh) baik berupa fisik maupun non fisik. 

                 Dalam dimensi biologis melibatkan organ reproduksi dan alat kelamin, di 

mana di dalamnya termasuk cara menjaga kesehatan dan memfungsikan secara 

baik dan optimal organ reproduksi serta dorongan seksual. Dalam dimensi 

psikologis berhubungan erat dengan cara menjalankan fungsi sebagai makhluk 

sosial, identitas peran (role identity) dan jenis serta  cara mendinamisasikan 

aspek-aspek psikologis (motivasi, perilaku, kognisi, emosi) terhadap seksualitas 

itu sendiri.  

                     Dimensi sosial adalah melihat bagaimana seksualitas itu muncul dalam 

hubungan antarmanusia, sejauhmana pengaruh lingkungan dalam membentuk 

pandangan-pandangan mengenai seksualitas  yang kemudian  membentuk  

perilaku seksual.  
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2.6.2. Pengertian Dorongan Seksual. 

            Dorongan seksual adalah suatu keinginan memperoleh kepuasan secara 

seksual dengan jalan melakukan perilaku seksual. Setiap orang, lebih-lebih 

kaum remaja memiliki dorongan seksual terutama pada masa pubertas. Pada 

waktu puber, pada setiap orang organ-organ reproduksi mulai berfungsi,  

hormon-hormon seksualnya juga mulai berfungsi.  Dari hormon-hormn inilah  

yang memproduksi dorongan seksual, tepatnya disebut  hormone esterogen dan 

progesterone pada diri perempuan, serta hormone testosterone dalam diri laki-

laki. Pada saat inilah seseorang harus mengimbangi dengan pemahaman 

terhadap hal-hal yang terkait dengan efek munculnya perilaku seksual. 

           Fenomena munculnya dorongan seksual pada laki-laki dan perempuan 

tidak ada perbedaan. Keduanya memiliki potensi sama besarnya. Hanya saja di 

dalam kehidupan masyarakat te lah terbentuk kesan bahwa potensi laki-laki 

lebih  besar dari pada perempuan. Hal ini je las dikarenakan sejak zaman dahulu 

laki-laki  diizinkan oleh budaya mengekspresikan  perilakunya lebih  besar dan 

bebas dibanding  kaum perempuan, termasuk dalam mengekspresikan  bentuk 

seksualnya, sementara ekspresi seksual perempuan dalam kehidupan sehari-hari 

dibatasi.  

2.6.3.  Pengertian Perilaku Seksual. 

     Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari perilaku seksual sering dilihat 

sebagai perilaku yang serba salah dan selalu negatif. Padahal tidak selalu 

demikian. Perilaku seksual menantiasa dilandasi oleh dorongan seksual atau 
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upaya untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai  perilaku. 

Bentuk-bentuk perilaku seksual sifatnya sangat luas, di antanranya seperti 

berdandan, merayu, menggoda, ngerling, hingga aktifitas dan hubungan seksual. 

Hubungan seksual merupakan kontak seksual yang dilakukan oleh dua jenis 

kelamin yang berbeda, contohnya seperti pegangan tangan, ciuman kering, 

ciuman basan, petting, intercourse dan lain sebagainya. 

a. Dalam konteks sosiologis, perilaku seksual dapat terjadi karena hasil  

interaksi antarpribadi di lingkungan sosial. Hal ini dapat terjadi karena 

faktor internal daan eksternal. Faktor internal adalah perspektif biologis 

yakni adanya perubahan biologis pada masa puber. Pada masa ini terjadi 

pengaktifan hoormon yang dapat menimbulkan perilaku seksual.  

b.  Faktor eksternal yang lain adalah lemahnya komunikasi antara orang tua 

dengan anak. Komunikasi oleh orang tua secara terbuka diperlukan pada 

saat-saat anak dalam usia  puber. Sebab jika orang tua kurang memperhatikan 

dan memberikan penjelasan maka anak tidak memiliki pengertian tentang 

apa yang sedang dialami. Tentu saja, hal ini berlaku bagi anak laki-laki 

maupun perempuan. Jika komunikasi tidak terjadi maka anak tidak mengerti 

masalah seksualtas dan hal ini dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan 

perilaku seksual pada anak.  

c. Pengaruh lain yang lebih kuat untuk mendorong terjadinya perilaku seksual 

adalah dari teman sebaya (peer group). Pengaruh teman sebaya sangat kuat. 

Jika seorang remaja memiliki teman yang banyak melakukan perilaku 
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seksual yang negative maka ia akan mendapatkan pengaruh untuk mencoba 

atau melakukan seksual, apakah dengan kelompoknya sendiri a tau dengan 

orang lain. 

d. Sering juga sekelompok orang secara tidak langsung mengkaitkan 

munculnya perilaku seksual pada diri remaja disebabkan oleh prestasi 

akademik. Seorang remaja dengan prestasi akademik yang rendah cenderung 

mendorong kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perilaku seksual. Hal ini 

dapat terjadi di semua tingkatan sekolah, mulai dari tingkat sekolah 

menengah hingga perguruan tinggi. 

e. Aspek sosial kognitif juga mempengaruhi kondisi perilaku seksual. 

Kemamuan kognisi sosial dimaksudkan sebagai pengambilan keputusan yang 

menyediakan pemahaman perilaku seksual di kalangan remaja. Pada masa 

puber jika seorang remaja mengambil suatu keputusan dengan tepat yang 

didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya, sosial yang berlaku, maka ia  

akan menampilkan perilaku seksualnya secara sehat dan  baik. 

2.6.4. Seksual Pranikah 

              Seks pranikah merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa 

mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang 

mengaturnya yang dilakukan oleh remaja sebelum pernikahan sah menurut 

agama dan negara. Perilaku seksual dapat didefinisikan sebagai bentuk 

perilaku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun 

sejenis. 
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             Crooks & Carla memberikan pengertian tentang seksual pranikah adalah 

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebelum adanya ikatan 

secara resmi atau pernikahan secara resmi. Hubungan semacam ini  disebut 

premarital heterosexual intercourse (Daryanto, Tiffany, 2009) 

2.6.5. Fungsi Seksualitas 

              Salah satu kajian mengenai sikap dan pandangan kaum wanita tentang 

pentingnya fungsi seksual yang cukup menarik untuk diulas adalah survei 

yang diprakarsai oleh Bayer Healthcare yang dilakukan di 12 negara pada 

April hingga Mei 2006. Negara negara tersebut adalah: Brasil, Prancis, 

Jerman, Italia, Meksiko, Polandia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Spanyol, 

Turki, Inggris dan Venezuela. Jumlah responden di setiap negara tersebut 

paling sedikit 1000 wanita berusia di atas 18, sehingga jumlah keseluruhan 

responden adalah 12.065 orang. Hasilnya, 8996 responden (75% wanita) 

mengakui bahwa kegiatan seksual adalah sesuatu yang penting atau sangat 

penting bagi mereka. Ketika kepada mereka (8996 responden) yang mengaku 

seksual sebagai sesuatu yang penting itu ditanyakan apa alasan mereka 

berpendapat bahwa seksual penting, maka respons yang muncul adalah 

sebagai berikut. Enam dari sepuluh (58%) wanita mengaku seksual penting 

untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan. 

Selanjutnya, hampir separuh (47%) responden merasa bahwa seksual bertalian 

dengan kebanggaan diri, masing-masing 29% merasa memiliki daya tarik dan 

18% merasa lebih percaya diri. Juga, tidak kurang dari 47%  responden 
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berpandangan bahwa seksual berkontribusi positif buat fisik mereka masing-

masing 25% merasa mendapat kepuasan fisik dan 22% merasa seksual 

membuat dirinya lebih sehat (Bayer, 2006). 

2.6.6.  Konsep Seksualitas 

         Stuart (2002), mendefinisikan seksualitas secara luas sebagai keinginan 

menjalin hubungan, kehangatan, kemesraan, atau cinta. Seksualitas dianggap 

sebagai bagian perasaan diri secara menyeluruh pada individu dan merupakan 

integrasi dari beberapa komponen yang saling mempengaruhi meliputi 

identitas seksual, orientasi seksual, nilai dan perilaku seksual (Pangkahila, 

2001; Breslin & Lucas, 2003).    

        Identitas seksual didefinisikan sebagai karakteristik seksual biologis 

yang ditentukan oleh susunan kromosom, yang membedakan secara genetika 

sebagai laki- laki atau perempuan. Sedangkan orientasi seksual mencakup 

beberapa dimensi yang meliputi status relasi dengan pasangan, apakah 

merupakan pasangan heteroseksual, homoseksual atau biseksual; bagaimana 

seseorang menunjukkan dirinya terkait status relasi tersebut; gambaran ideal 

diri yang diinginkan; derajat kenyamanan dan penerimaan terkait orientasi 

seksual mereka, identitas seksual secara fisik yang ditunjukkan, bagaimana 

identitas gender terkait penerimaan dirinya sebagai laki- laki atau perempuan; 

serta identitas peran gender, yaitu bagaimana seseorang beradaptasi dengan 

peran gender yang berlaku (Coleman, 1990 dalam Kelly, 2001).    
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        Komponen seksualitas yang lain adalah nilai seksualitas. Pada prinsipnya 

nilai merupakan suatu sistem dimana seseorang melihat kehidupan dan 

mengambil keputusan, termasuk dalam keputusan seksual (Kelly, 2001). 

Terdapat tiga nilai yang terkait dengan seksualitas, yaitu nilai eksternal, nilai 

internal,  dan nilai m oral. Nilai eksternal merupakan kepercayaan dari sistem 

yang berlaku dalam suatu kehidupan sosial dan terkait dengan budaya. 

Sedangkan nilai internal merupakan kepercayaan dan sikap individu yang 

dipilih berdasarkan nilai eksternal yang berlaku dan keputusan individu. Nilai 

moral merupakan kepercayaan yang berhubungan dengan etik, yang sering 

menjadi bagian dalam pembuatan keputusan seksual (Kelly, 2001).    

         Zeindenstein dan Moore dalam Hidayana, Sulistiawati, Noor, Imelda, 

dan Setyawati, 2004), menyatakan bahwa nilai kemasyarakatan berpengaruh 

besar terhadap peran seksualitas antara laki-laki dan perempuan yang berasal 

dari peran gender. Peran gender didefinisikan sebagai perwujudan 

tanggungjawab dan perilaku yang ditunjukkan oleh kaum laki- laki maupun 

perempuan yang dipengaruhi oleh faktor sosial maupun budaya yang berlaku 

(Andrew, 1998). Peran gender yang selama ini ada di masyarakat, lebih 

menempatkan seksualitas perempuan pada posisi marjinal.    

         Sedangkan bagi laki- laki, seksualitas dihubungkan dengan 

mempertahankan atau menunjukkan sifat dan status mereka sebagai laki- laki.  

Selain itu laki- laki dipandang lebih aktif dalam memulai hubungan seksual, 

sedangkan perempuan dalam kebanyakan budaya memberlakukan peran 
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seksual lebih pasif, sehingga perempuan seringkali tidak memiliki keberanian 

untuk bernegosiasi dengan pasangan tentang waktu dan sifat aktivitas seksual 

yang dilakukan (Hidayana, Sulistiawati, Noor, Imelda, & Setyawati, 2004; 

Andrews, 1998).   

         Nilai seksualitas, identitas seksual dan orientasi seksual tersebut besar 

pengaruhnya pada perilaku seksual seseorang. Perilaku seksual yang 

ditunjukkan tidak hanya mencakup coital activity tetapi juga noncoital activity  

(Harvey, Wenzel & Sprecher, 2004; Breslin & Lucas, 2003). Coital activity  

mencakup siklus respon seksual yang terdiri dari fase desire, excitement, 

orgasm, dan resolution (Breslin & Lucas, 2003).   

        Fase awal yaitu munculnya ketertarikan dan fantasi terhadap hubungan 

seksual pada seseorang. Fantasi dan stimulus yang adekuat akan 

meningkatkan respon seksual pada tahap excitement (Thorson, 2000). Pada 

fase ini kedua pasangan merasakan perasaan bahagia dengan disertai 

perubahan fisiologis, termasuk adanya ereksi penis pada pria dan lubrikasi 

vagina pada perempuan.    

        Fase puncak dari kenikmatan seksual adalah fase orgasme. Pada fase ini 

terjadi pelepasan ketegangan seksual yang ditandai dengan peningkatan 

frekuensi denyut jantung, tekanan darah, dan pernapasan sampai tingkat 

maksimum, serta munculnya kontraksi yang ritm ik pada otot perineal dan 

organ reproduksi di dalam rongga pelvis (Bobak, Lowdermilk & Jensen, 

2003; Stuart & Laraia, 2005; Breslin & Lucas, 2003). Secara fisik orgasme 
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merupakan fase tersingkat dalam siklus reaksi seksual, dan biasanya hanya 

berlangsung dalam 3-60 detik, ditandai kekejangan otot yang bersifat ritmik 

yang menimbulkan sensasi fisik yang kuat dan diikuti relaksasi yang cepat 

(Pangkahila, 2001; Breslin & Lucas, 2003).    

        Tahap terakhir adalah tahap resolusi, dimana timbul perasaan relaks 

secara menyeluruh, dan perasaan yang sangat nyaman (Bobak, Lowdermilk &  

Jensen, 2003; Stuart & Laraia, 2005). Sedangkan noncoital activity bisa 

diekspresikan dalam bentuk memandang dan berbicara mesra dengan 

pasangannya, berpegangan tangan, fantasi, perhatian, ciuman, stimulasi erotis,  

masturbasi, serta keinginan dan kesenangan dalam suatu relasi dengan 

pasangan (Harvey, Wenzel & Sprecher, 2004; Breslin & Lucas, 2003; Stuart 

& Laraia, 2005).    

         Seksualitas merupakan dimensi yang luas, dan beberapa teori seperti 

biologi, psikologi, serta teori antropologi mencoba menjelaskan 

pandangannya terkait seksualitas. Teori biologi memandang seksualitas dari 

perbedaan kromosom  seks antara laki- laki dan perempuan yang ditandai 

dengan perbedaan genetalia dan organ reproduksi (Stuart & Laraia, 2005; 

Perry & Potter, 2001). Perspektif psikologi memandang seksualitas dari 

beberapa sudut pandang. Aliran psikoanalisa Freud lebih menekankan pada 

pengaruh internal, yaitu seksualitas ditentukan oleh struktur anatom i biologi 

yang dimiliki seseorang. Aliran behaviorism menekankan pada pengaruh 

faktor eksternal, dimana seksualitas seseorang berkembang dipengaruhi secara 
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kuat oleh mitos dan stereotipe yang berlaku di masyarakat. Sedangkan aliran 

humanistik menekankan pada pilihan seseorang dalam menentukan 

pengembangan potensi dirinya. Dapat disimpulkan bahwa seksualitas dalam 

pandangan psikologi merupakan interaksi kompleks antara faktor biologi, 

internalisasi nilai, serta kebebasan memilih dari seseorang (Hidayana, 

Sulistiawati, Noor, Imelda & Setyawati, 2004). Sedangkan perspektif 

antropologi menyatakan bahwa seksualitas merupakan suatu konsep, 

konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan 

seks. Seksualitas dapat menjadi kategori sosial yang mampu memberikan 

status dan peran yang membatasi dan mengatur perilaku seksual. Dinyatakan 

bahwa seksualitas seseorang diatur oleh suatu aturan baku yang merupakan 

batas kenormalan yang harus dianut oleh masyarakat sekitar (Hidayana, 

Sulistiawati, Noor, Imelda & Setyawati, 2004; Ruzgyte, 2007). 

2.6.7. Pemaknaan Seksualitas Perempuan  

        Secara etimologis, istilah seksual dan seksualitas merupakan turunan dari 

istilah seks yang bermakna jenis kelamin, organ kelamin, aktivitas atau 

hubungan seks (sexual intercourse). Sementara istilah seksual (sexual) 

merupakan bentuk kata sifat dari kata seks yang bermakna, yang berkaitan 

atau bersifat seks. Seksualitas (sexuality) bermakna sifat atau karaketristik 

seksual atau daya tarik seksual (sexual attraction). Secara etimologis, makna 

seks dan seksual, mengandung makna jenis kelamin secara biologis (laki-laki 

dan perempuan), organ kelamin masing-masing jenis seks serta aktivitas 
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antara pihak yang berkaitan dengan penggunaan organ kelaminnya Manser, 

1995;  377 ; John M. Echols dan Hassan Shadily, 1992 : 517). Sementara itu, 

seksualitas memiliki wilayah makna yang lebih luas yang mencakup daya 

tarik seksual dan sifat atau karakteristik dari masing-masing jenis seks, baik 

yang bersifat biologis maupun sosial.  Pada makna yang terakhir ini,  

seksualitas bersentuhan dengan wilayah sosial yang mengkonstruksi sifat,  

karakter, perilaku sosial dari masing-masing jenis kelamin. Secara 

terminologis, ada banyak pendapat terkait dengan definisi seksualitas 

berdasarkan perspektifnya masing-masing. 

        Anastasia Melliana mengklasifikasikan seksualitas dalam tiga wilayah 

makna. Pertama, seksualitas reproduktif yang berfokus pada hal biologis dan 

konsep reproduksi, aspek anatomi dan fisiologi, perilaku, dan sikap manusia 

terhadap tubuh mereka, terutama terhadap alat kelaminnya beserta proses 

reproduksinya seperti menstruasi dan kehamilan, yang sekiranya melibatkan 

aspek “perilaku kesuburan” seperti penggunaan alat kontrasepsi, perencanaan 

keluarga, dan aborsi. Kedua, seksualitas erotis yang mengkhususkan pada rasa 

nikmat oleh tubuh yang sebenarnya dihasilkan oleh alat kelamin manusia, 

perilaku atau sikap antarindividu dan proses fisiologi yang dapat menciptakan 

atau bahkan meningkatkan kenikmatan erotis itu sendiri, atau proses dan hal-

hal yang berpengaruh terhadap sensasi yang ditimbulkan akibat kenikmatan 

erotis. Reproduksi sangat berbeda dengan eroticism. Sepasang laki-laki dan 

perempuan mungkin saja pernah berhubungan seksual, tetapi tidak selalu dan 
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tidak berarti mereka juga mengalami kenikmatan erotis dari hubungan seks 

mereka. Demikian pula sebaliknya, mereka dapat merasakan kenikmatan 

erotis dari hubungan seks tanpa memikirkan hal-hal yang berhubungan 

dengan kemungkinan bereproduksi, melalui aktivitas seperti masturbasi,  

aktivitas antara pasangan homoseksual, dan penggunaan alat kontrasepsi yang 

cukup efektif dalam berhubungan seks. Ketiga, seksualitas gender yang 

terfokus pada pembagian sosial atau sistem klasifikasi manusia menurut jenis 

kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, seksualitas 

berkenaan dengan tuntutan sosial, pola perilaku, dan perilaku individu yang 

dapat semakin memperjelas perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 

Hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar konteks reproduksi dan 

eroticism menjadi pusat perhatian dalam studi ilmiah mengenai seksualitas 

gender (Melliana, 2006;  131-133).  

         Sementara itu, menurut Irwan Abdullah, seksualitas secara etimologis 

memiliki beberapa makna, yaitu hal-hal yang terkait dengan jenis kelamin, 

kesenangan, dan gender. Makna seksualitas sebagai hal-hal yang berhubungan 

dengan jenis kelamin, kelamin laki-laki atau perempuan, menempatkan 

seksualitas sebagai istilah yang terkait dengan faktor biologis. Vagina, 

payudara, dan rahim merupakan seksualitas perempuan, sedangkan penis 

adalah seksualitas pria. Akan tetapi, makna seksualitas sebagai gender 

menampilkan adanya peran sosial dalam mengkonstruksi seksualitas manusia 

sehingga seksualitas tidak hanya semata-mata terkait dengan aspek biologis, 
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melainkan terkait dengan factor sosial. Rahim, misalnya, secara biologis 

merupakan milik perempuan, yang kemudian secara kodrati membedakannya 

dengan laki-laki. Dengan adanya rahim, perempuan mengalami beberapa 

pengalaman seksual, mulai dari menstruasi, kehamilan, melahirkan sampai 

pada menopause. Rahim secara biologis, dengan berbagai implikasi 

biologisnya, memiliki im plikasi terhadap penataan sosial. Rahim dianggap 

memiliki cacat bawaan karena membawa serta serangkaian ’penyakit’ yang 

harus diderita perempuan, yang oleh David Moris dikatakan menyebabkan 

terjadinya histeria yang merupakan gangguan terhadap keseluruhan 

pengaturan suhu tubuh dalam proses biologisnya. Penyakit seperti ini telah 

menimbulkan dikotomi yang tegas antara ’penyakit perempuan dan penyakit 

laki-laki’ (Irwan Abdullah, dalam Santoso (Ed), 2002;  3-4). Begitu halnya 

menstruasi, yang sesungguhnya merupakan proses biologis yang terkait 

dengan pencapaian kematangan seks, kesuburan, ketidakhamilan, normalitas, 

kesehatan tubuh, dan pembaharuan tubuh itu sendiri dimaknai secara negatif 

sebagai penyakit kaum perempuan. Mitos-mitos menstruasi dan menstrual 

taboo merupakan representasi dari sifat negatif menstruasi. Hal itu kemudian 

memunculkan ritual-ritual khusus terhadap perempuan yang sedang 

menstruasi, seperti pengaturan makan di Malaysia atau pengucilan di hutan 

atau di gubuk-gubuk terpencil disertai dengan laranganlarangannya seperti 

yang terjadi di Papua (santoso, 2002; 4-112). Dalam konteks relasi gender, 

menstrual taboo dijadikan sebagai mekanisme untuk membatasi partisipasi 
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perempuan dalam public spheres, yang meliputi kegiatan dan keputusan-

keputusan yang menyangkut komunitas. Eksklusi perempuan menstruasi di 

tempat-tempat terpencil yang terpisah dari komunitas dan keluarganya telah 

menutup akses dan interaksi perempuan dengan persoalan sosial. Mitos-mitos 

ini sekaligus menjadi alat laki-laki untuk mendomestifikasi peran dan 

aktivitas perempuan hanya pada private spheres.  

        Made Oka Negara mengonsepsikan seksualitas sebagai semua aspek 

yang berhubungan dengan seks, yang meliputi nilai, sikap, orientasi dan 

perilaku. Secara dimensional, seksualitas dapat dikategorisasi lagi dalam 

dimensi biologi, psikososial, perilaku, klinis, dan kultural. Dimensi biologi 

mulai dari bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses-proses 

biologis yang menyertainya. Faktor biologi ini mengontrol perkembangan 

seksual dari konsepsi sampai kelahiran dan kemampuan bereproduksi setelah 

puberitas. Sisi biologi seksualitas juga mempengaruhi dorongan seksual, 

fungsi seksual, dan kepuasan seksual. Dimensi psikososial meliputi faktor 

psikis yaitu emosi, pandangan, dan kepribadian, yang berkolaborasi dengan 

faktor sosial, yaitu bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya 

secara seksual. Sementara itu, dimensi klinis menangani persoalan-persoalan 

fisik seperti penyakit, trauma, atau obat-abatan, dan masalah-masalah 

perasaan atau psikis, seperti kecemasan, rasa bersalah, malu, depresi dan 

konflik, yang keduanya dapat mengganggu fungsi reproduksi dan seksualitas. 

Dimensi klinis seksualitas memberikan solusi terhadap masalah tersebut dan 
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masalah lain yang menghambat tercapainya kebahagiaan seksual. Dimensi 

yang terakhir, yakni dimensi kultural, menekankan pada konstruksi kultural 

terhadap seksualitas yang menjadikan makna dan norma-norma seksualitas 

berbeda dari budaya yang satu dengan budaya yang lain (Made Oka Negara, 

dalam Jurnal Perempuan, No 41:8-9). 

        Dalam buku Filsafat Sex, FX Rudi Gunawan mengartikan seksualitas 

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 procreational (bertujuan 

untuk memiliki anak), sex as recreational (bertujuan untuk mencari 

kesenangan), dan sex as relational (bertujuan untuk mengungkapkan rasa 

sayang dan cinta). 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. 

(Gunawan, 1993 : 8).  

        Klasifikasi kajian seksualitas berpijak pada pendekatan yang berbeda. 

Hal ini menegaskan banyaknya lapisan makna yang dapat digali dari 

persoalan seksualitas, yang tidak hanya berdimensi biologis yang bersifat 

given atau taken for granted, tetapi juga berdimensi sosial. Kompleksitas 

persoalan seksualitas semakin intensif ketika seksualitas disamakan dengan 
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gender sehingga dalam klasifikasinya Anastasia M. memasukkan seksualitas 

gender sebagai salah satu jenis seksualitas. Dalam konsep ini, seksualitas 

dimaknai sebagai tuntutan atau determinasi sosial terhadap peran sekaligus 

status sosial masyarakat berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam konteks ini,  

seksualitas tidak melulu terkait dengan persoalan seks atau hubungan seksual, 

tetapi mencakup semua aspek kehidupan sosial laki-laki dan perempuan. 

        Pemaknaan yang hampir sama juga tercermin dalam kajian Rachmat 

Hidayat dalam Ilmu yang Seksis: Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori 

Sosial Maskulin (Ali Sodiqin, dalam Muhammad Sodiq (Ed, 2004;  116). 

Dalam bukunya, istilah seks atau jenis kelamin dimaknai tidak hanya pada 

wilayah biologis jenis kelamin manusia (laki-laki atau perempuan), tetapi juga 

mencakup pelabelan sosial terhadap masing-masing jenis kelamin. Bangunan 

keilmuan dalam kenyataannya tidak neutral-sex, tetapi sebaliknya bias seks. 

Ilmu dibangun di atas paradigma laki-laki dengan berbagai sifat dan 

karakternya dan menjadikannya sebagai axis (pusat) atau ordinat.  Sementara 

itu, perempuan hanya dijadikan sebagai objek ilmu atau menjadi subordinat. 

        Pemaknaan yang berbeda dan lebih spesifik terhadap konsep seksualitas 

dilakukan  oleh Michel Foucault dalam buku Ingin Tahu Sejarah Seksualitas 

(La Volonte de Savoir Histoire de la Sexualite) (Michel Foucault, 2008). 

Foucault memaknai seksualitas sebagai sebuah wacana tentang seks atau 

hubungan seksual antarindividu. Persoalan seks atau hubungan seksual secara 

historis diwacanakan sebagai sebuah represi kekuasaan yang dimanifestasikan 
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dalam dua bentuk sekaligus yang bersifat kontradiktif. Di satu sisi, masalah 

seks ditampilkan dalam bentuk kontrol, berupa tabu atau larangan terhadap 

pembicaraan tentang seks dan aktivitas-aktivitas seksual. Namun di sisi lain, 

represi seksualitas juga dimanifestasikan dalam pembebasan pembicaraan 

seks yang vulgar, dan penetapan aturan-aturan yang melegitimasi kevulgaran 

atau ketidaktabuan seks. Mengingat begitu kompleksnya wilayah kajian 

seksualitas sebagaimana yang tercermin dalam deskripsi di a tas, maka penulis 

membatasi kajian seksualitas perempuan dalam tulisan ini hanya pada 

pemaknaan seksualitas sebagai konsep yang berbicara tentang konstruksi 

sosial tentang persoalan seks perempuan termasuk sifat dan karakter seksual 

perempuan. Hal itu yang kemudian akan berpengaruh terhadap sikap, 

perilaku, dan pengalaman seksual perempuan. Dalam pengertian ini,  

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan konsep-konsep seks 

perempuan serta sifat dan karakter seksual perempuan yang berdimensi sosial 

atau yang diwacanakan menjadi konsentrasi dalam tulisan ini. Tentu saja, 

pembicaraan tentang seksualitas juga akan bersentuhan dengan persoalan 

gender.  

         Oleh karena itu, penulis memandang seksualitas sebagai sebuah wacana, 

seperti yang  diungkapkan oleh Foucault. Sebuah wacana, dengan 

menggunakan relasi power dan knowledge Foucault, menyimpan adanya 

kekuasaan yang beroperasi di baliknya atau yang mewacanakan dan 
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mengkonstruksikan seksualitas, yang dalam hal ini adalah seksualitas 

perempuan. 

2.6.8. Bentuk-Bentuk Perilaku Seksual Pranikah 

Perilaku seksual yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan 

memiliki tingkatan yang didasarkan pada kepuasan seksual. Menurut 

Simandjuntak ada beberapa bentuk perilaku seksual yang sering dilakukan di 

kalangan remaja atau pelajar antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Ketika sepasang remaja lain jenis melakukan kontak fisik berupa 

bergandengan tangan dengan penuh saling mencintai pada saat mereka 

berjalan berduaan maka perbuatan ini termasuk perilaku seks karena 

didasarkan pada rasa cinta.  

b. Bentuk berikutnya adalah berciuman. Berciuman adalah aktifitas pasangan 

dua jenis laki-laki dan perempuan dengan cara mmenempelkan hidung ke 

pipi atau bibir ke bibir yang menimbulkan nafsu dan ransangan seksual 

antarkeduanya. Perbuatan semacam ini adalah perilaku seksual.  

c. Saling bercumbu rayu adalah bentuk kegiatan yang lebih intensif 

menimbulkan perilaku seksual. Karena kegiatan ini melibatkan banyak 

organ tubuh yang sensitive dan membuat pasangan lain jenis akan cepat 

terdorong nafsunya untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih intim. 

Pada umumnya bercumbu akan diakhiri dengan hubungan seksual 

(senggama). Ditegaskan oleh Simandjuntak bahwa bersenggama adalah 

memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita.  
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Sementara itu Sarwono menjelaskan bentuk-bentuk perilaku seksual 

pranikah antara lain:  

a. Berpelukan  

        Perilaku seksual berpelukan akan membuat jantung berdegup lebih cepat 

dan menimbulkan rangsangan seksual pada individu. 

b.  Ciuman (Kissing)  

         Perilaku ciuman terbagi menjadi dua jenis yaitu ciuman kering dan 

ciuman basah.  Perilaku seksual cium kering berupa sentuhan pipi dengan 

pipi dan pipi dengan bibir. Aktifitas cium basah berupah sentuhan bibir, 

dampak cium bibir dapat menim bulkan sensasi seksual yang kuat dan 

menimbulkan dorongan seksual sehingga tidak terkendali.  

c. Meraba bagian tubuh yang sensitif. 

 Merupakan kegiatan meraba atau memegang bagian tubuh yang sensitif 

seperti payudara, vagina dan penis.  

d.  Petting  

         Petting adalah istilah dalam perilaku seksual yang berbentuk suatu upaya 

tertentu yang membangkikan dorngan seksual yang terjadi pada sepasang 

laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa terjadi tindakan 

intercourse. Bentuk tindakan ini adalah adalah tindakan erotis dan 

termasuk hubungan seksual. Perbuatan ini pada umumnya dilakukan oleh 

kaum remaja. 
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e.    Oral Genital Seks  

                  Oral-Genital Sex adalah suatu tindakan berupa hubungan seksual 

dengan menggunakan mulut untuk menim bulkan rangsangan seksual. 

Bentuk hubungan seksual oral sex adalah menggunakan mulut untuk 

merangsang penis laki-laki bagi laki-laki atau menggunakan mulut untuk 

merangsang seksual pada disekitar vulva yaitu labia, klitoris dan bagian 

dalam vagina perempuan. Bentuk hubungan semacam ini dianggap lebih 

aman bagi pasangan laki-laki dan perempuan meskipun tanpa melakukan 

senggama (intercourse). 

f.   Intercourse atau bersenggama  

                Bersenggama merupakan aktifitas seksual dengan cara melakukan 

hubungan intim memasukan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin 

perempuan. Hubungan seks ini yang terjadi pada remaja belasan 

cenderung kurang direncanakan dan lebih bersifat spontan. Hal ini 

dipengaruhi oleh adanya romantisme aktifitas seks, ketidakpastian 

identitas seksual, sifat impulsif remaja serta dipengaruhi oleh tingkat 

kematangan kognitif dan sosial. Ada dua perasaan yang saling 

bertentangan saat remaja pertama kali melakukan seksual intercourse 

pertama muncul perasaan nikmat, menyenangkan, indah, intim dan puas. 

Pada sisi lain muncul perasaan cemas, tidak nyaman, khawatir, kecewa, 

dan perasaan bersalah.  Bentuk-bentuk perilaku seksual yang di jelaskan di 

atas merupakan perilaku seks yang biasa diakukan oleh remaja, namun 
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dalam penelitian ini yang digunakan terkait pada perilaku seksual petting, 

oral–genital sex, dan intercourse. Karena perilaku tersebut dianggap 

perilaku yang terlalu jauh dalam berhubungan di luar pernikahan. 

2.6.9. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Seksual Pranikah Remaja  

         Menurut Agoes Dariyo bahwa remaja memasuki usia subur dan 

produktif, artinya secra fisiologis mereka telah mencapai kematangan organ-

organ reproduksi baik remaja laki-laki maupun wanita. Kematangan organ 

reproduksi tersebut, mendorong individu untuk melakukan hubungan sosial 

baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis.  

 Pada umumnya perilaku seksual yang terjadi pada usia remaja adalah bentuk 

penyimpangan perilaku seks pranikah di mana hal ini belum tergolong 

tindakan yang terjadi karena faktor internal murni mlainkan lebih kuat 

didorong oleh kondisi faktor eksternal di luar diri pelakunya. 

         Faktor-faktor eksternal pendukung antara lain adalah kondisi tempat 

tinggal, kondisi keluarga, kesalahan memilih teman, dan kondisi sosial pada 

umumnya. Dalam hal ini Sarwono, menyatakan bahwa ada dua hal yang 

menyebabkan terjadi perilaku seks pranikah yaitu internal dan eksternal 

dengan penjelasan sebagai berikut. 

      Faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya perilaku seks pranikah 

antara lain:  

a. Pada usia remaja libido seksualitas meningkat. Menurut Freud  

energienergi seksual berhubungan  erat dengan kematangan fisik. 
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b. Kematangan organ tubuh menyangkut perkembangan fisik dan 

perkembangan organ seksual dikendalikan kelenjar endokrim yang 

terletak pada dasar otak. Kelenjar pituari ini menghasilkan dua hormon, 

yaitu hormon pertumbuhan yang mempengaruhi ukuran dan bentuk fisik 

tubuh individu, dan hormon gonadotropik yang merangsang kelenjar 

gonad (kelenjar seks) menjadi lebih aktif sehingga menimbulkan 

rangsangan-rangsangan seksual.  

c. Kualitas diri seperti ditunjukkan dengan  kurangnya mengontrol  diri atau 

mengendalikan  diri, motivasi kesenangan, pengalaman emosional yang 

kurang sehat, kondisi spiritual yang lemah dan terhambatnya 

perkembangan hati nurani yang agamis, ketidakmampuan 

d. mempergunakan waktu luang dengan baik. 

           Faktor-faktor eksternal penyebab terjadinya perilaku seks pranikah antara lain: 

b. Informasi atau pendidikan seks sangat penting. Hubungan seks hanya 

dianggaap sebagai ekspresi cinta. Tidak tersedianya informasu yang benar 

mengenai kesehatan reproduksi menjadikan remaja mencari saluran dan 

dan mengeksplorasi sendiri. Banyaknya informasi berupa majalah, buku 

tentang seks dan film-film atau gambar-gambar porno melalui media 

sosial yang menyajikan kenikmatan hayalan hubungan seks tanpa 

mengajarkan tanggung jawab pada diri remaja merupakan konsekuensi 

yang harus ditanggung, menjadi acuan utama mereka.   
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c. Pada umumnya hubungan seks pada remaja terjadi  seks akibat perilaku  

berpacaran atau percintaan. 

d. Hubungan seksual remaja terjadi di antaranyakarena  berorientasi pada 

pemuasan nafsu serta kebebasan seksual untuk mencapai kepuasan.  

e. Kurangnya komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak sehingga 

memperkuat munculnya perilaku yang menyimpang. 

f. Pergaulan. Menurut Hurlock, perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan pergaulannya, terutama pada masa pubertas dimana pengaruh 

teman sebaya lebih besar dibandingkan orang tua. 

g. Adanya penundaan usia perkawinan yang menyebabkan tidak segera 

dilakukan penyaluran kebutuhan biologis yang tepat.  

        Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryoputro tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku seksual remaja di Jawa Tengah adalah, (1) 

faktor internal (pengetahuan, aspek-aspek kesehatan reproduksi, sikap 

terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, perilaku, kerentanan yang 

dirasakan terhadap resiko, kesehatan reproduksi, gaya hidup, pengendalian 

diri, aktifitas sosial, rasa percaya diri, usia, agama, dan status perkawinan), (2) 

faktor eksternal (kontak dengan sumber-sumber informasi, keluarga, sosial-

budaya, nilai dan norma sebagai pendukung sosial untuk perilaku tertentu 

(Suryoputro A.,Nicholas J.F.,Zahroh S.,2006:hal. 29-40.)  
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2.6.10. Dampak Seksual Pranikah  

        Ririn Damasih (2009; 20) mengemukakan bahwa perilaku seksual 

pranika dapat menimbulkan dampak negative pada remaja. Dampak-dampak 

ersebut anara lain adalah: Perilaku seksual pranikah dapat menimbulkan 

berbagai dampak negatif pada remaja, di antaranya sebagai berikut (Ririn 

Darmasih, 2009 : 20 ) : 

a. Secara psikologis perilaku seksual pranikah menimbulkan perasaan 

marah, rasa takut, rasa cemas, depresi, rasa rendah diri, rasa bersalah dan 

berdosa, dan perasaan negative lainnya. 

b. Jika tidak disipkan secara baik maka perilaku seksual akan berdampak 

pada kehamilan di luar nikah. Dampak fisiologis semacam ini paling tidak 

diinginkan oleh sepasang remaja yang melakukan perilaku seksual 

pranikah. Kareaa tidak diinginkan dan hal itu terjadi, seringkali kemudian 

melakukan aborsi.  

c. Dampak sosial perilaku seksual pranikah antara lain dijauhkan oleh 

masyarakat. Banyaak  juga yang putus sekolah disebabkan karena 

kehamilan. Fokus pikirannya adalah menjadi ibu dari anak yang akan 

dilahirkan. Dampak yang paling berat adalah cacian dan tekanan negatif 

dari lingkungan sosial dalam bentuk mencela atau bahkan menolak 

kehadirannya di tengah-tengah ereka.   

d.  Dikarenakan seksual pranikah dilakukan sembarangan tanpa proses 

pernikahan yang sah, maka dampak lain yang ditimbulkan pada fisik 
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pelakunya yaitu menderita penyakit menular disebabkan oleh prilaku 

seksual pada remaja yang  tidak terencana dengan baik. Menurut data  

penderita  penyakit menular disebabkan oleh perilaku seksual (PMS)yang 

tertinggi adalah pada usia antara 15-24 tahun. Bahkan dikatakan bahwa 

infeksi penyakit menular seksual dapat menyebabkan kemandulan dan 

penyakit kronis serta tidak jarang terserang risiko terkena HIV/AIDS. 

                   Bukan hanya itu saja kondisi psikologis akibat dari perilaku seks 

pranikah, pada sebagian pelajar lain dampaknya bisa cukup serius, seperti 

kebingunan menghadapi kondisi  yang mungkin terjadi setelah melakukan 

preilaku seksual. Ia selalu tertekan dan selalu diliputi perasaan yang negatif 

tentang kemungkinan menanggung resika yang akan terjadi di kemudian 

hari. Meskipun rasa penyesalan telah dilakukan namun tetap saja ia merasa 

tenang dan aman terhadap akibat yang akan ditimbulkan dari perilaku 

seksual tersebut.  

       Banyak hal yang akan terjadi dari perbuatan seks di luar nikah antara lain 

adalah terjadinya kehamilan di luar nikah, pengguruan kehamilan dengan 

acara melakukan aborsi. Pada umumnya  memutuskan sekolah karena merasa 

malu dan takut kepada lingkungan sosial. Terjadinya perkawinan di usia muda  

karena dipaksakan. Masa depan yang dicita-citakan tidak tercapai dan harapan 

hancur. Penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sebagainya.  Di siniah 

pentingnya merawat  dan melindungi masa muda atau remaja. Pendidikan 

seks sangat penting bagi para remaja usia sekolah menengah atau mahasiswa 
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yang belum waktunya untuk membangun rumah tangga. Diperlukan 

pengetahuan tentang seks dan masalah organ reproduksi sebelum melakukan 

perilaku seksual secara sah melalui pernikahan. Dengan cara itu maka dapat 

terhindar dari resiko-resiko penyakit yang diakibatkan oleh perbuaa seksual. 

(Athar, 2004; 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




