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  BAB  V 

ANALISIS DATA DAN IMPLIKASI TEORETIK 

 

                       Pada bab ini peneliti menganalisis data yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya terkait dengan tujuan penelitian yaitu, pertama proses terjadinya 

hubungan seksual pranikah pada mahasiswi,  kedua, pola interaksi seksual 

pranikah pada mahasiswi, dan ketiga adalah makna seksualitas mahasiswi  

yang melakukan hubungan seksual pranikah. 

5.1. Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa  

5.1.1. Makna Seksualitas Mahasiswi  yang Melakukan Hubungan 

Seksual Pranikah.  

Dari keenam mahasiswa  di atas, kecuali Anggrek agak berbeda dalam  

memaknai perilaku seks bebas pranikah. Bagi Mawar melakukan 

hubungan seksual pranikah adalah budaya remaja masa kini yang 

secara mental dan spiritual membanggakan dirinya karena ia te lah 

mendapat pengalaman hidup dalam dunia seksual. Pakaian sopan tidak 

senantiasa dapat menghalangi perbuatan tersebut karena pakaian yang 

sopan zaman seksarang adalah bersifat simbolis saja. Baginya 

berpakaian pakaian agamis tidak senantiasa menggambarkan perilaku 

sosok pemakainya. Kebaikan manusia tidak hanya ditentukan oleh 

tingkat ketakwaannya terhadap agama saja melainkan juga kecerdasan 

sosialnya. Namun demikian ia mengatakan bahwa bahwa ia   
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sebenarnya sadar bahwa ia  selama terjun dalam dunia semacam ini 

adalah sangat berdosa, tetapi Tuhan menjanjikan kepada manusia jika 

melakukan dosa sebesar gunung pun, Tuhan akan mengampuninya jika 

manusia memohon ampun. Sepengetahuannya, dosa yang tidak dapat 

diampuni oleh Tuhan adalah dosa besar menduakan Tuhan Jadi setiap 

manusia masih memiliki harapan bahwa dosanya akan diampuni oleh 

Tuhan asalkan jangan menduakan Tuhan.. Menurutnya  mengenai 

pemakaian pakaian sopan, baginya bukan hal yang luar biasa. 

Tidak jauh berbeda bagi Melati bahwa perilaku seksual 

pranikah bagi remaja adalah sebuah kewajaran dan trend masa kini.  

Lebih dalam dari itu ia menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah 

telah ditetapkan oleh Tuhan. Ia mengatakan bahwa  ia  tahu bahwa 

salah satu ajaran Beragama bagi orang Beragama wanita adalah 

memakai pakaian sopan. Siapa pun paham dengan hal itu. Namun 

dalam realitasnya banyak orang yang memakai pakaian sopan hanya 

untuk menutupi perbuatan buruknya. Ia  masih ingat ketika ia   

diperkenalkan dengan pakaian sopan oleh kedua temannya dulu. Ia 

benar-benar tertarik agar dosa-dosa saya  selama ini dapat diampuni 

oleh Tuhan. Tetapi lama-lama ia mengetahui bahwa ternyata banyak 

anak yang  tetapi mereka tetap saja melakukan hal-hal yang tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip menggunakan pakaian sopan 
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Karena itu menurutnya hidup manusia tidak ada yang berjalan secara 

lurus tetapi penuh tantangan dan detik ini ia merasa menghadapi 

tantangan itu dan ia siap menjalaninya. Ia merasa bangga dapat 

melakukan seks bebas meskipun  ia . Baginya pakaian sopan adalah 

simbolis yang menggambarkan seolah-olah sosok pemakainya adalah 

orang yang taat beragama.  

Anggrek, menilai la in. Baginya, sesungguhnya perbuatan seks bebas 

adalah berdosa  karena melanggar ketentuan agama.  Ia sangat 

menyadari bahwa perilaku seks bebas yang ia lakukan adalah dosa tetapi  

ia tidak mampu menghindari dari perbuatan itu. Ia menilai bahwa 

perjalanan  yang ia tempuh seksarang ini adalah  penuh liku-liku yang 

sengaja Tuhan berikan kepada nya. Ia mengataakan bahwa ia terus 

memohon maaf keapada Allah atas segala kesalahan dan perbuatannya 

yang melanggar agama. Namun ia juga berfikir bahwa Tuhan akan 

menghapus dosa dan mengampuni orang-orang yang meminta ampun. Ia 

tetap mengakui dosanya dan setiap ia melakukan dosa ia selalu 

mengajukan  “excuse” kepada Tuhan agar segera dihapuskan dosanya. 

Tidak ada manusia yang luput dari perbuatan dosa dan melakukan 

kesalahan serta bebas dari kehilafan. Semua manusia diciptakan untuk 

bisa berbuat salah, karena itu Tuhan selalu menyediakan ampunan bagi 

manusia. Perbuatanya lebih keji dari sebelumnya karena ia melakukan 

perbuatan maksiat. 
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Bagi Cempaka, Dahlia dan Raflesia, seks pranikah, bukanlah sesuatu 

yang luar biasa dan tidak menganggap hal itu suatu perbuatan dosa, bagi 

mereka seks adalah bersifat rekreasi untuk kenikmatan, selain ajang 

untuk balas dendam terhadap pria yang pernah meninggalkannya. Bagi 

mereka, kepuasan nya adalah apabila mereka bisa membalaskan dendam 

kepada setiap pria yang mereka temui dan mau diajak kencan. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan seksual 

pranikah baik terhadap mahasiswa maupun orang lain sangat 

menyenangkan tetapi hal itu bertentangan dengan keyakinan agama 

yang dimiliki. Akan lebih berdosa lagi jika menjadi professional dalam 

hal itu. Karena kondisi itulah  maka setiap melakukan hubungan 

seksual pranikah ada perasaan takut, bersalah, kekhawatiran, dan 

penyesalah setelah melakukannya. Tetapi penyesalan tersebut sulit 

menghentikan perbuatan tersebut. Bagi sebagian subyek, seks 

pranikah bukan merupakan dosa, bahkan sebagai ajang balas dendam 

terhadap pria. 

 

5.1.2. Proses terjadinya hubungan seksual pranikah pada 

mahasiswi  

Berdasarkan data yang terkumpul maka, dapat didiskripsikan 

sebagai berikut: proses hubungan seksual pranikah pada keenam 

mahasiswa  memiliki kesamaan meskipun dari aspek pendekatan dan 
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cara yang digunakan memiliki perbedaan masing-masing ketika 

menjadi mahasiswi. Pada umumnya hal ini terjadi dilatarbelakangi 

pengalaman pribadi dan lingkungan keluarga, serta  di mana mereka 

tinggal pada masa kecilnya. Kasus Mawar, Cempaka, Dahlia, dan 

Raflesia, mahasiswi  yang hidup di lingkungan keluarga yang taat 

pada agama, tidak memiliki pengalaman bercinta atau pacaran. 

Mereka baru mengenal pacaran ketika ia berada di perguruan tinggi. 

Mulailah ia berganti-ganti pacar semasa mereka kuliah dan hal itu 

dilakukan seksedar untuk mendapatkan kesenangan. Masing masing 

menjadi gadis yang malang, ketika ia dirayu oleh teman mahasiswa 

yang mengaku mencintainya. Tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh 

mahasiswa tersebut, karena mendapatkan sambutan hangat dari 

mereka. Tidak perlu waktu panjang mahasiswa tersebut dapat 

merenggut keperawanannya, sebagaimana yang mereka katakan 

bahwa  mereka seperti terhipnotis oleh rayuan-rayuan dan janji-janji 

pacar mereka, di mana hal itu belum pernah  dialami selama 

perjalanan hidup mereka. Mereka benar benar merasa dalam suasana 

yang sangat membahagiakan dan terikat oleh suasana itu seperti bagi 

mereka  tidak ada lagi pilihan-pilihan lain. Di saat suasana seperti itu 

pikiran mereka terasa kacau, campur aduk antara percaya dan tidak, 

namun kepercayaanya kepada pacar mereka lebih kuat sehingga 

mereka benar-benar menaruh cinta dan kasih sayang kepadanya apa 
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lagi setelah ia menyerahkan keperawan mereka  kepada pacarnya. 

Mereka benar-benar merasa bahagia dan selalu ingin bersama pacar 

mereka. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan untuk memenuhi 

kebutuhan biologis dan juga mendapatkan mendapatkan kebutuhan 

finansial, sebagaimana kasus Raflesia, yanga menjadi simpanan 

seorang pebisnis kaya. 

Jadi hubungan seksual mereka didasari dan dimulai dengan 

berpacaran dan saling mencintai. Tetapi keberanian melakukan seksual 

pranikah sama sekali tidak dilakukan atau diproyeksikan untuk 

hubungan lebih lanjut sampai dengan pernikahan. Mereka  hanya ingin 

menikmati perilaku seksual saja. Dan pada waktu-waktu berikutnya 

perbuatan tersebut menjadi hobby bahkan semcam rekreasi. Namuan 

kasus Mawar, agak berbeda, untuk mendatangkan keuangan yaitu 

membuat bisnis seks dengan memanfaatkan teman-temannya dan 

bahkan masuk pada jaringan pelayanan seksual. Mereka pada 

umumnya tidak membedakan antara pacaran dengan perilaku seks. 

Pacaran merupakan simbol untuk melegalkan perilaku seksual bebas. 

Di dalam pernyataannya rata-rata mereka  katakana bahwa antara seks 

dan pacaran beda tipis.        

Pengakuan Mawar mengenai terjadinya proses melakukan 

seksual pranikah  cukup sederhana saja yakni yang  terpenting adalah 

saling mencintai tanpa ingin mengetahui pengalaman hidup masing-
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masing atau  rapport masing-masing. Bentuk ketergantungan pun 

bukan terkait sama seksali dengan materi tetapi ketergantungan untuk 

melakukan  seksual bebas berulang-ulang.  

Kasus Melati, gadis yang kurang mendapatkan perhatian orang 

tua dan pendidikan agama memiliki pengalaman yang berbeda. 

Lingkungan keluarga sangat medukung hidup bebas disebabkan oleh 

kesibukan kedua orang tuanya. Karena itu ia tidak menghadapi 

masalah ketika ia mulai berpacaran semasa SMP. Menginjak seksolah 

SMA dia mendapatkan pacar baru dan berujung pada hubungan intim  

dengan pacaran atas dasar saling mencintai.  Melati juga tidak pernah 

berfikir  ia melakukan perbuatan itu berharap dapat hidup bersama 

pacarnya ke jenjang pernikahan. Proses terjadinya perilaku seksual 

yang dialaminya dinyatakan sebagai berikut bahwa ia  tidak berfikir 

lain kecuali yang ada adalah cinta dan kasih sayang, dan ia  mengira  

Rangga pun juga merasakan seperti itu. Mereka berdua berpacaran 

belum cukup lama, tetapi pada saat itu ia tidak bisa membedakan 

antara cinta dengan nafsu. Cinta dan perilaku seks sangat tipis sekali.  

Ia dan pacarnya benar-benar merasakan bahagia dan mendapatkan 

kenikmatan yang luar biasa. Peristiwa itu sangat penting bagi kami 

berdua karena sama-sama mendapatkan pengalaman cinta yang 

pertama. Dari pengangalaman itulah maka ia menganggap bahwa 

perbuatan seksual adalah biasa saja bagi gadis atau perempuan zaman 
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sekarang ini. Ia   tidak tahu orang berparacan zaman dahulu seperti apa 

yang saya alami sekarang ini adalah seperti ini. 

Berbekal pengalamannya dalam berpacaran, setelah ia 

memasuki dunia mahasiswa, ia tidak canggung-canggung lagi untuk 

meneruskan perbuatan itu dengan teman mahasiswa se kampusnya. 

Dalilnya tetap sama bahwa perbuatan itu hanya untuk kesenangan dan 

kenikmatan belaka yang didasari  atas saling mencintai, apalagi 

menelusuri siapa sebenarnya orang yang atau mahasiswa yang diajak 

berbuat melakukan seks bebas. Melati yang sehari-sehari memakai 

pakaian agamis ini hingga kini ia te tap meneruskan profesinya sebagai 

pelayan seks bebas di kalangan orang luar (kampus) di kafe-kafe atau 

di mana saja jika ada order atau kesempatan..  

Jalan hidup Anggrek menuju puncak sebagai pelayan seksual 

bebas agak berbeda dengan dua gadis sebelum nya. Sejak kecil 

Anggrek hidup di lingkungan keluarga dan sosial yang agamis. 

Sebelum menjadi mahasiswa bahkan setelah mahasiswa pun dia tidak 

memiliki pengalaman berpacaran. Perbuatan seks adalah asing 

baginya. Berkat pengaruh teman-teman se kampusnya yang 

memperkenalkan dunia hibuan dan dunia hitasm, maka segera 

Anggrek terseret ke dalam perbuatan seksual bebas. Proses terjadinya 

perilaku seksual bebas tidak dimulai dengan pacaran dengan seorang 

pria tetapi karena pengaruh hiburan malam dan pergaulan serta  rayuan 
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secara spontan dengan pria, sehingga dia berani  melepas 

keperawanannya. Tentu ini bukan tidak berdasar. Melati adalah gadis 

yang dikungkung oleh lingkungan yang cukup ketat, dalam nilai-nilai 

keagamaan, maka wajar jika dalam dirinya muncul   rasa dendam dan 

penasarannya terhadap perbuatan-perbuatan bebas yang tidak pernah 

ia dapatkan di masa kecil. Pengalaman Anggrek benar-benar 

revolusioner. Ia yang tidak memiliki pengalaman berpacaran, 

pergaulan dengan laki-laki, apalagi berparacan, tetapi ia dapat 

melakukan perbuatan seksual yang ia tahu bahwa perbuatan tersebut 

adalah bertentangan dengan ajaran agama yang telah ia ketahui  atau 

pelajari sebelumnya. Penyebab perbuatan menyukai seks pranikah ini,  

ia tuturkan sebagai berikut bahwa sejak kecil ia hidup di lingkungan 

keluarga yang ketat,  dan sekolah yang ketat pula. Karena itu setelah ia  

lulus Sekolah Menengah Atas ia  benar-benar berbahagia, karena ia  

melanjutkan kuliah di luar kota. Orang tua pasti melepaskanya  karena 

di kotanya  tidak ada perguruan tinggi yang baik. Setelah tinggal di 

Malang kebebasan itu ia lampiaskan dalam pergaulan yang luas. 

Barangkali itu bentuk rasa dendamnya karena masa kecil ia tidak 

pernah menikmati kebebasan. Ia menjadi orang yang suka bergaul dan 

cepat berkenalan dengan mahasiswa maupun mahasiswi. Karena 

tipenya adalah orang yang suka memberi teman dan royal, sehingga 
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sering teman-temannya mengajak ke luar untuk jalan-jalan atau ia   

mengundang ke rumah untuk bersenang-senang.  

Kasus tiga subyek yang terakhir (Cempaka, Dahlia dan 

Raflesia) menunjukkan bahwa proses pertama kali berhubungan 

seksual dengan pacar hampir mirip dengan tiga kasus subyek pertama. 

Perbedaannya, hanya pada perasaan dendam kepada setiap lelaki,  

sebagai akibat perlakuan yang mereka anggap tidak adil, karena 

mereka begitu saja ditinggalkan oleh pacar pertama. Hubungan seksual 

berikutnya lebih banyak sebagai pelampiasan perasaaan dendam 

terhadap laki-laki, disamping itu juga sebagai gaya hidup modern yang 

menginginkan kenikmatan duniawi, yang dalam hal ini penyaluran dan 

mendapatkan kenikmatan seksual yang mereka impikan. 

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa 

hubungan seksual pranikah di kalangan mahasiswa pada umumnya  

terjadi melalui tahap-tahap berikut, perkenalan, berpacaran, dan 

kemudian melakukan hubungan seksual atas dasar saling mencintai 

satu sama lain. Dalam proses berikutnya perilaku seksual  pranikah 

menjadi kebiasaan dan kebutuhan biologis dan bisa jadi memenuhi 

kebutuhan finansial.   Inilah yang dilakukan oleh Mawar dan Melati.  

Namun demikian  ada sebagian mahasiswa yang  tanpa melalui proses 

tersebut Ia melakukan seksual pranikah adalah karena penasaran tetapi 

lambat laun menjadi kebiasaan dan kebutuhan biologis. Contoh 
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perilaku ini adalah dilakukan oleh Anggrek. Sedangkan Cempaka, 

Dahlia dan Raflesia, mereka akhirna menemukan patner yang lebih 

mapan dalam bidang ekonomi, sehingga selain memenuhi kebutuhan 

biologis, juga bisa juga memenuhi kebutuhan konsumptif dan harapan 

akan menuju ke jenjang pernikahan yang syah. 

5.1.3. Pola Interaksi Seksual Pranikah pada Mahasiswi .  

Pola interaksi seksual pranikah pada mahasiswa  tidak sama 

antara satu dengan  lainnya. Enam mahasiswi yang  sebagai subjek 

dalam penelitian ini memiliki irama yang berbeda-beda. Sebagai 

seorang mahasiswi yang memiliki pengalaman berpacaran yang cukup 

panjang di dalam kampus, kehidupan seksual Mawar adalah sekedar 

hobby sehingga berganti-ganti pacar pun tidak masalah karena 

perbuatan seks hanya ingin mendapatkan kesenangan dan kenikmatan 

belaka. Sehingga tidak perlu ada ikatan yang ketat terhadap pacarnya 

kecuali hanya jika pacarnya berselingkuh dengan orang lain. 

Sepanjang tidak ada masalah maka hal itu dilakukan kapan saja dan 

dimana saja. Tetapi pada waktu berikutnya, karena kebiasaan 

melakukan hal tersebut dan karena desakan materi untuk kebutuhan 

hidupnya, maka pola perilaku seks yang “suka rela” tersebut berubah 

menjadi cara “professional” atau “komersial” guna mendapatkan uang.  

Penegasan itu disampaikan sebagai berikut bahwa ia  melakukan 

hubungan seksual berulangkali dan rasanya setiap hari ingin selalu 
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melakukannya. Ia  betul-betul merasa ketagihan berhubungan intim  

dengan pacarnya. Setiap hari ia merindukan untuk melakukan hal 

tersebut. Awalnya secara intens ia lakukan dengan pacarnya dan atas 

dasar suka rela, tetapi ketika sudah mulai renggang hubungannya, 

maka ia cari mangsa lain. Ia sudah merasakan kecanduan berbuat 

demikian. Bahkan rasanya hidup ini penuh keresahan, galau, 

kemarahan jika tidak melakukan seksual intim/pranikah. Setiap ada 

kesempatan  ia  berusaha keras untuk dapat melakukan hal itu dan 

tidak pandang dengan siapa pun. Ia sering melakukannya dengan 

mahasiswa atau orang lain.  Untuk mengatasi kerinduan dan ketagihan 

perilaku seksnya  jika keinginannya tidak terbendung sementara ia  

tidak punya kesempatan melampiaskan dengan mahasiswa atau orang 

lain maka ia harus memuaskan dirinya dengan cara melakukan 

mastrubasi. Seksali ia melakukan hal itu, ia merasa puas bahkan hal 

tersebut ia  lakukan berkali-kali untuk mengganti hubungan seks intim  

dengan pacarnya. Namun demikian hal itu tidak berarti dapat 

menghentikannya untuk tidak melakukan hubungan intim.  

Dengan begitu maka  ia tidak lagi melakukan seks bebas di 

kalangan kampus saja te tapi  mulai  membuka/menawarkan dirinya 

lebih luas dan bergabung  dalam jaringan pelayan seks bebas 

professional. Sampai dengan penelitian ini dilakukan profesi tersebut 

masih ditekuni. 
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Melati, gadis , dengan pengalaman hidup yang berbeda, pola 

kehidupan seksualnya pun berbeda pula. Pacaran dalam hidupnya 

bagaikan asesoris hidup yang jika tidak ada maka hidup tidak 

dirasakan bermakna. Dengan modal paras yang cantik  ia cepat 

mendapatkan pacar di kalangan mahasiswa di kampusnya.  “Cinta 

tidak ada bedanya dengan seks” demikian ia pernah ungkapkan. Lebih 

lanjut ia mengungkapkan sebagai berikut bahwa makna berpacaran 

menurut pandangannya  berhubungan intim. Menurutnya orang 

berbacaran itu ujung-ujungnya adalah perbuatan seksual bebas. 

Munafik jika ada pasangan sejoli sedang berpacaran  kemudian tidak 

ingin melakukan ciuman dan sejenisnya ketika mereka sedang di 

mabuk cinta. Pasti perasaan ingin saling merasakan menikmati itu ada. 

Berpacaran tidak hanya berkawan, lebih dari itu mereka saling 

membutuhkan segala hal dalam hidupnya. Karena itu keduanya saling 

berhutang budi dan selalu saling bergantung satu sama lain. Itulah 

menurut saya sebagai bentuk pengorbanan cinta. Karena bercinta itu 

adalah pengorbanan maka perbuatan seksual yang ringan maupun 

berat adalah bentuk pengorbanan. Tidak m ungkin berpacaran itu bisa 

langgeng kalau mereka terlalu ketat  menjaga perbuatan-perbuatan 

berbau seksual. Cinta dan seks itu tipis. Bagi orang dewasa cinta itu ya 

seks. Karena itulah saya berpacaran tidak lagi memulai tahap awal 

lagi. 



 
 

201 

Didukung oleh longgarnya pengawasan orang tua sejak kecil 

maka perilaku seksual yang ia lakukan pertama seksali di saat berada 

di SMA, terus dilanjutkan sampai ia berada di perguruan tinggi. Pola 

perbuatan seksualnya tetap  sama yaitu melalui pacaran. Setelah 

banyak “belajar” seks bebas dengan teman-teman mahasiswa, maka ia 

kemudian membuka diri sebagai pelayan seks bagi orang luar. Medan 

yang dapat digunakan unuk menggaet pelanggan adalah diskoik dan 

dugem. Melati sebagai mahasiswa  sampai seksarang  tetap 

mempertahankan pakaian sopannya dan kehidupan seks baginya 

dianggap sebagai  life-style bagi mahasiswa modern. 

Anggrek, tidak berfikir rumit mengenai kehiduan seks bebas. 

Dia mahasiswa  yang tidak memerlukan dukungan materi dari luar 

karena ia adalah anak dari orang tua yang berkecukupan. Kehidupan 

seks bagi dirinya adalah pengalaman yang revolusioner yakni ia tidak 

pernah kenal sama seksali sebelumnya, baru setelah mahasiswa ia baru 

mengenal dan langsung mempraktekkan. Peristiwa ini adalah benar-

benar  merupakan perubahan yang luar biasa baginya. Sebab sejak 

kecil hidupnya dilatarbelakangi dengan nuansa keagamaan yang ketat 

baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sosialnya. Revolusi 

kehidupan terjadi pada Anggrek ketika ia melanjutkan studi di 

perguruan tinggi. Kehidupan yang agamis yang telah dibangun sejak 

kecil kandas di tengah gemerlapnya kehidupan malam. Setelah 
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mengenal perilaku seks bebas dan menikmatinya maka ia sulit 

meninggalkan perbuatan tersebut hingga seksarang ini. Ia telah 

berganti-ganti pasangan dan melakukan seks bebas hanya untuk 

meraih kesenangan saja.    

Jadi proses melakukan seksual pranikah tidak dilalui dengan 

proses-proses sebagaimana yang dilakukan oleh gadis-gadis atau 

maahasiswi-mahasiswi pada umumnya. Ia mengatakan bahwa 

Meskipun pendidikan yang ditanamkan kepadanya sejak ia masih 

sekolah dasar sampai ia lulus SMA, tetap ia jadikan sebagai prinsip 

hidup bahwa orang Beragama harus mengikuti ajaran-ajaran Beragama 

dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran 

tersebut, termasuk memakai pakaian yang sopan.  Mengenakan 

pakaian sopan adalah wajib bagi setiap orang bukan sebagai simbol 

atau mode tetapi adalah wujud ketaatannya kepada ajaran-ajaran 

Beragama. Jika seseorang  te tapi perilakunya tidak konsisten dengan 

pakainnya maka ia berdosa. Prinsip ini terus ia  pegang dalam 

hidupnya. Pikirannya menjadi kacau ketika ia didekati seorang pria  

yang kelihatannya usianya jauh lebih tua darinya. Tetapi itu 

merupakan konseksuensi yang tidak dapat dihindari dalam suasana 

hiburan yang tertutup. Jika ia  sering datang ke tempat tersebut pasti 

ada orang yang selalu memantau dan memperhatikan gerak geriknya 

apalagi ia sendirian. Beda ketika ia bersama-sama dengan temannya 
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sebelumnya. Tidak satu pun ada yang ingin berkenalan dengan  

mereka  karena mereka  datang berlima. Mereka sibuk dengan wanita  

atau pasangan mereka sendiri. Hanya jumlah yang sedikit saja yang 

datang sendirian baik itu pria maupun wanita. Ia berusaha menghindar 

dari sapaan pria tetapi hal itu tidak m ungkin karena di arena tersebut 

semuanya mencari hiburan. Untuk menghindari pria tersebut ia  absen 

tiga minggu tidak datang ke diskotik tetapi rasanya ia  selama tiga 

minggu tersebut ia  benar-benar kesepian. Minggu keempat ia datang 

dan ternyata ia  bertemu dengan pria tersebut dan menanyakan 

mengapa ia  absen datang ke diskotik. Ia jawab seenaknya saja. Ia  

ingin menunjukkan konsistensi jawaban dan sikapnya  seperti tiga 

minggu yang lalu. Tetapi pria tersebut terus merangseks dan 

merayunya dengan cara yang halus. Ia  akhirnya juga balik bertanya 

tentang status, dan alasan-alasan yang lain mengapa dia selalu datang 

di diskotik. Ia katakan bahwa ia telah memiliki istri tetapi belum  

mempunyai anak. Istrinya sangat sibut dengan pekerjaan dan dia selalu 

berbohong bahwa malam minggu lembur malam menyelesaikan 

pekerjaan. Dari situ ia  kemudian mengetahui statusnya, dan sedikit ia  

mulai  percaya bahwa pria tersebut tidak mencari jodoh tetapi seperti 

yang ia pikirkan yakni  hanya mencari hiburan saja. Akhirnya ia  

memutuskan bersedia dengan ajakannya keluar dari diskotik setelah 

larut malam. Pria itu  mengajaknya ke sebuah hotel untuk sekedar 



 
 

204 

ngobrol saja. Tidak berfikir panjang ia  mengiyakan saja. Dan 

terjadilah hubungan seksual pranikah. 

Kasus Cempaka dan Dahlia, agak berbeda juga. Mereka 

awalnya dinodai oleh pacar mereka, kemudian melampiaskan 

dendamnya terhadap laki laki lain, seakan setiap pria semuanya sama, 

yaitu selalu baik hati di awal, lalu kalau sudah mendapatkan apa yang 

didapatnya, begitu saja meninggalkan perempuan yang mereka nodai. 

Jadi bukan hanya kenikmatan seksual, tetapi juga ada unsur alas 

dendam terhadap semua laki-laki. 

Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada umunya 

perilaku berpacaran antara mahasiswa dan mahasiswi berlanjut pada 

hubungan seksual pranikah dan perbuatan tersebut dilakukan berulang 

kali. Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran untuk 

mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Pada umumnya ketika 

mereka sudah putus dengan pacarnya, kebutuhan seksual pranikah 

disalurkan/dilakukan dengan orang lain dalam bentuk transaksional, 

atau sekedar mencari kepuasan dan ada juga karena perasaan dendam 

terhadap kelakuan pria, karena pernah dinodai dan ditinggalkan begitu 

saja. 
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5.2. Implikasi Teoretik ( L .Reiss : Sexuality Change dan Wheel Theory of 

Love) 

                       Landasan teoretik penelitian ini adalah menggunakan dua teori L.Reiss, 

yaitu teori perubahan seksualitas (Sexuality Change) dan teori roda cinta 

(Wheel Theory of Love). Berdasarkan kisah hidup tiga pelaku seks bebas di 

atas adalah sebuah fenomena  yang terjadi  pada pria dan wanita sekarang ini 

khususnya di perguruan tinggi dan lebih khusus adalah mahasiswi yang 

memakai pakaian agamis melakukan seks pranikah. 

                      Teori  tentang perubahan seksual (sexuality change) Reiss  terbukti 

terjadi di kalangan mahasiswi dan mahasiswa sekarang ini di karenakan 

muncul era modernisasi dan globalisasi yang tidak hanya melanda atau 

mengenai bidang-bidang ekonomi, politik tetapi juga sosial dan budaya 

modern. Masyarakat sudah berubah pandang mengenai kehidupan dan cara-

cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Masyarakat modern 

menekankan dalam kehidupan ini adanya cara-cara yang efektif dan efisien. 

Berger telah mengawali penelitian ini di Amerika dengan adanya fenomena 

kehidupan yang mementingkan efektifitas dan efesiensi tersebut di atas. Teori 

Berger ini kemudian dikenal dengan Mc Donalisasi masyarakat. 

                      Fenomena mahasiswi  yang melakukan seksual pranikah tidak lepas 

dengan bergerak dan bergesernya  fenomena kehidupan yang diungkapkan 

oleh Reiss, yaitu dari tipologi masyarakat tradisional ke masyarakat modern, 

dan fenomena Mc. Donalisasi Berger. Kehidupan masyarakat modern cukup 
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kompleks merubah cara pandang dan caracara bagaimana mengatasi persoalan 

kemanusia, sosial dan ekonomi yang dihadapai oleh masyarakat. Mahasiswa 

adalah juga masyarakat kampus yang juga menghadapi masalah baik sosial,  

ekonomi maupun akademik. 

                      Teori kedua untuk membaca fenomena mahasiswa  yang melakukan 

seksual pranikah adalah menggunakan teori “roda cinta” (Wheel Theory of 

Love) Ira L. Reiss tentang “roda  cinta”. Tahap-tahap dan langkah- 

langkahnya begitu sistematis untuk dapat menuju kenikmatan seksual. Putaran 

roda cinta Ira Reiss antara dua insan manusia diilustrasikan bahwa dorongan 

untuk mencintai dan dicintai adalah bagian dari pemenuhan hidupnya 

(personality need fulfillment). Langkah berikutnya adalah melakukan 

pendekatan-pendekatan kepada lawan jenis yang diminati a tau 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, yakni masing-masing 

melaporkan semua pengalaman hidupnya mengenai persoalan cinta. Pada 

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

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

sama, maka menuju ke  tahap ketiga yaitu  self-relevation.  Self-revelation  

adalah keterbukaan dan kejujuran yang membentuk suatu relasi yang 

konstuktif (constructive relationship), maka hubungan keduanya dilanjutkan. 
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          Gambar : Reiss’s Wheel Theory of Love 

 

 

 

 

 

 

 

Reiss’s Wheel Theory of Love (Gambar 2) 

 

                     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 berada di sisinya. Mutual dependency adalah masa yang yang 

paling indah yang dirasakan oleh insan yang saling mencintai dan dicintai.  

Berdasarkan analisis data di atas maka dapat diilustrasikan bahwa 

fenomena ketiga mahasiswa  melakukan seksual pranikah terjadi melalui 

proses dan pola yang berbeda. Proses menuju perbuatan seksual pranikah 

berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Perbedaan itu dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Perbuatan seksual merupakan kebutuhan biologis dan untuk melakukan 

hal itu di kalangan mahasiswa-mahasiswi pada umumnya diawali dengan 

pacaran (Mawar dan Melati), kecuali Anggrek tidak memiliki 

pengalaman. Ia tidak pernah berpacaran dan bergaul dengan laki-laki. 

b. Perbuatan seksual pranikah di kalangan mahasiswi dengan pacarnya atau 

dengan orang lain dilakukan tanpa menghiraukan latarbelakang 

mahasiswa atau orang lain yang diajak berhubungan intin. Motivasinya 

hanya ingin memperoleh kepuasan seksual. 

c. Perbuatan seksuaal pranikah di kalangan mahasiswi dilakukan karena 

adanya kesesuaian atau kecocokan kemauan antara keduanya. Hal ini 

didasarkan atas rasa cinta atau karena imbalan (orang lain). Hal ini terjadi 

pada kasus Mawar. Sedangkan perilaku seksual pranikah yang dilakukan 

oleh Melati dan Anggrek pada mahasiswa dan orang lain hanya sekedar 

hobi saja. 

d. Perbuatan seksual pranikah di kalangan mahasiswi menimbulkan 

ketagihan atau ketergantungan terhadap perbuatan tersebut. 

Ketergantungan melakukan pengulangan perbuatan tersebut lebih penting 

daripada mengharap atau mendapatkan  imbalan materi atau tidak.  

Berdasarkan hasil analisis di atas maka peneliti melakukan koreksi terhadap 

teori kedua Reiss yang disajikan dalam skema berikut ini 

 

 



 
 

209 

Tabel 2 

Teori L. Reiss dan Fenomena Mahasiswa Seksual Pranikah 
 Mahasiswi 

 

 

TEORI L. REISS TENTANG  
RODA CINTA  

(REISS’S WHEEL THEORY          
OF LOVE) 

 
 

FENOMENA SEKSUAL 
PRANIKAH 

MAHASISWI  

Theoretical 
Problem 

Personality need fulfillment 
Peruatan seks merupakan 
kebutuhan hidup setiap manusia 
 

Perbuatan seksual 
merupakan kebutuhan 
setiap mahasiswa 

Ada kesamaan 

Rapport 
Setiap orang melakukan 
percintaan (pacaran) terhadap 
orang lain pada umumnya 
dimulai saling memperkenalkan 
diri dan mengungkapkan 
latarbelakang sejarah hidup 
masing-masing. 

Proses pacarana 
mahasiswa dim ulai dengan 
saling mengenalkan diri 
tetapi tanpa pengungkapan 
latarbelakang sejarah 
hidup masing-masing. 

Ada perbedaan 

Self-Relevation 
Jika latarbelakang yang 
diungkapkan sesuai bagi 
masing-masing dirinya maka 
hubungan akan dilanjutkan, 
tetapi jika tidak sesuai bagi 
masing-masing dirinya  maka 
tidak dilanjutkan. 

Melanjutkan berpacaran 
bukan karena kecocokan 
atau kesesuaian 
latarbelakang sejarah 
hidup tetapi hanya 
kebutuhan saling ingin 
mendapatkan kebebasan 
seks. 

Ada perbedaan 

Mutual Dependency 
Jika ada kesesuaian dan 
dilanjutkan maka mereka saling 
adanya ketergantungan. 
Ketergantungan yang dimaksud 
oleh Reiss adalah menyangkut  
ekonomi, emosi, dan biologis. 

Saling ketergantungan 
antara mahasiswi  dengan 
mahasiswa atau orang lain 
bukan karena kebutuhan 
emosi, ekonomi, tetapi 
keterbagungan seksual. 
Hanya sedikit saja yang 
ergantung pada ekonomi 
dan biologis. 

Ada perbedaan 
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                      Berdasarkan analisis data yang dikemukakan di atas, maka teori Reiss 

tentang Roda Cinta bagi mahasiswi  yang melakukan seksual pranikah adalah 

tidak berlaku. Keempat aspek yang memutar dalam roda teori cinta tidak 

dilalui secara sistematis atau berbeda substansinya pada fenomena prilaku 

seksual pranikah di kalangan mahasiswi  di perguruan tinggi. Maka, penelitian 

ini menemukan teori baru dengan nama teori piramida seksual. 

 

                 Gambar : Theory Pyramid of Sexual (Dewi Nurwantari, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 3 
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Tabel 3 

Landasan teori penelitian dan penemuan teori baru. 

Landasan Teori Penelitian  
Reiss’s Wheel Theory of Love 

 

                  Penemuan Teori Baru 
Pyramid Theory of Sexual 

 

 

 

 

 

 

ASPEK-ASPEK YANG BERSIFAT 
MEMUTAR  

 
 

Personality need fulfillment 
Peruatan seks merupakan kebutuhan 
hidup setiap manusia. 
 
 
 
 
 
Rapport 
Setiap orang melakukan percintaan 
(pacaran) terhadap orang lain pada 
umumnya dimulai saling 
memperkenalkan diri dan 
mengungkapkan latarbelakang sejarah 
hidup masing-masing. 
 
 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN YANG DILALUI 
 
 
 
Sex Mutual Dependency 
Secara naluriah setiap orang yang telah 
mendapatkan atau melakukan seks bebas 
ia ingin melakukan hal yang sama 
berulang-ulang dengan pasangannya. 
Adanya ketergantungan seksual 
antarpasangan 
 
Have Free Sex 
Secara naluriah setiap orang yang 
berpacaran ingin melakukan seks bebas 
dengan pasangannya. 
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Self-Relevation 
Jika latarbelakang yang diungkapkan 
sesuai bagi masing-masing dirinya maka 
hubungan akan dilanjutkan, tetapi jika 
tidak sesuai bagi masing-masing dirinya  
maka tidak dilanjutkan. 
 
 
Mutual Dependency 
Jika ada kesesuaian dan dilanjutkan 
maka mereka saling adanya 
ketergantungan. Ketergantungan yang 
dimaksud oleh Reiss adalah menyangkut  
ekonomi, emosi, dan biologis. 

Sexually Motivated Dating 
Melakukan pacarana dengan motivasi 
yang  mengarah pada perbuatan seksual. 
 
 
 
 
 
Personal Biological Need 
Perbuatan seksual merupakan kebutuhan 
setiap pribadi. 
 
 
 

 

5.3. Implikasi Temuan Menurut Teori Fenomeologi 

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 

informasi 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. Banyak sekali dalam pikiran remaja 

tentang hubungan seks pertama kali dan dampaknya terhadap pemaknaan hubungan 

seksual berikutnya, yang awalnya bersifat coba-coba, yang disertai rasa ketakutan 
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akan kehamilan, ketakutan akan pelanggaran nilai budaya dan agama dan juga 

kekhawatiran akan diketahui oleh seluruh keluarga dan para teman. 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 tidak beresiko tinggi, bagaimana remaja memaknai pengalaman 

seksual sesuai dengan latar budaya dan keyakinan agama mereka. 

Dari pengalaman subyek dalam penelitian, pada umumnya hampir semua 

subyek melakukan hubungan seksual dengan pacar pertama mereka dan begitu juga 

pada awalnya terdapat perasaan khawatir akan kehamilan, pelanggaran terhadap 

norma agama dan budaya. Apalagi hampir semua subyek dibesarkan dalam keluarga 

yang Beragama, dididik untuk menjadi remaja yang baik yang tidak akan melanggar 

norma agama, dalam hal ini adalah perilaku seksual sebelum menikah. Perasaan 

khawatir akan kehamilan, lebih banyak “dijamin” akan penggunaan kondom dan 

kecakapan pacar pertama mereka dalam menghindari kehamilan. Sedangkan 

kekhawatiran akan pelanggaran terhadap norma budaya dan agama dilalui dalam 

suatu proses pergaulan berikutnya dan kebebasan hidup, lepas dari pantauan orang 

tua mereka. Peranan pacar kedua, lingkaran pergaulan, media acuhan dan fasilitas 

perkotaan yang memungkinkan mereka lebih bebas secara pribadi melakukan 

kegiatan seksual sangat dominan dalam merubah kepribadian mereka dari perasaan 

ketakutan melanggar norma abaga dan budaya, menjadi suatu kebiasaan yang bersifat 

ketagihan pemenuhan nafsu seksual. Disisi lainsimbul simbul keagamaan yang 
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berupa pemakaian pakaian sopan dan pelaksanaan ibadah tetap mereka lakukan, 

selain dianggap sebagai cara memohon ampun kepada Tuhan, juga bisa dipakai 

sebagai kamuflase agar terlihat sebagai gadis yang masih tetap terlihat Beragamai. 

Simbul-simbul kesopanan itu dianggap oleh mereka bukan lagi sebagai simbol norma 

sosial yang baik,  tetapi lebih cenderung sebagai life style, atau gaya hidup. 

Untuk memperjelas temuan makna bagi setiap subjek penelitian adalah 

sebagaimana pada mapping  berikut:   

Tabel  4 

                                           Makna Hubungan Seksual 

No Nama Subjek Makna Seksual 

1 Mawar Menyadari bahwa ada  perilaku yang bertentangan 

antara berbuat kebaikan dan berbuat dosa. Ia  

menyadari bahwa perilaku seksual pranikah adalah 

dosa namun ia tetap melakukannya. 

2 Melati Kesadaran bahwa perilaku seksual pranikah adalah 

bertentangan dengan ajaran-ajaran agama tetapi ia  

melakukan seksual pranikah karena pengaruh 

pelanggaran yang ia saksikan dari mahasiswi lain, 

ma ia pun merasa juga dapat melakukan hal yang 

sama. 

 

3 Anggrek Anggrek menuturkan sebagai berikut: Kesadaran 

akan perbuatan dosa selalu dibarengi dengan 

perbuatan memohon ampun tetapi permohonan 

ampunan mendorong  prilaku seksual dilakukan 
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berulang-ulang, karena ia yakin bahwa Tuhan akan 

mengampuninya. 

 

4 Cempaka Perbuatan dalam melakukan seks bebas disadari 

sebagai sesuatu yang dilarang. Namun perasaan 

semacam itu dikalahkan dengan mencari kepuasan 

biologis. Apalagi jika perempuan mempunyai rasa 

dendam kepada laki-laki maka ia akan 

melampiaskan seksualnya semaksimal mungkin. 

Maka tetuplah penyesalannya. 

5 Dahlia  Pergaulan dapat diawali dari tempat-tempat tertentu 

yang menyajikan hiburan-hiburan. Perempuan yang 

memiliki hobi pergi ke kafe-kafe akan menemukan 

atau mencari orang yang memiliki tipe yang sama. 

Pertemuan pada tempat yang special semacam itu 

mendorong orang ingin terus melakukan pertemuan 

berulangkali. Perilaku seksual bebas  sesungguhnya 

diawali dari coba-coba dan ketika menemukan 

nikmatnya maka perasaan selalu ingin melakukan 

seks bebas dimana saja  dan kapan saja karena tanpa 

itu hidup terasa tidak nikmat. 

6 Raflesia Menyadari bahwa perbuatan seksual pranikah baik 

terhadap mahasiswa maupun orang lain sangat 

menyenangkan tetapi hal itu bertentangan dengan 

keyakinan agama yang dimiliki. Akan lebih berdosa 

lagi jika menjadi professional dalam hal itu. Karena 

kondisi itulah  maka setiap melakukan hubungan 

seksual pranikah ada perasaan takut, bersalah, 
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kekhawatiran, dan penyesalah setelah 

melakukannya. Tetapi penyesalan sulit 

menghentikan perbuatan tersebut.  

 

 

 




