
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja atau pubertas ialah masa transisi. “Pada masa pubertas, seseorang 

mengalami perubahan, baik secara fisik maupun perubahan-perubahan lain dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa.”1 Dalam masa transisi ini, anak remaja memiliki berbagai problema 

dalam dirinya berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun 

psikis. Salah satu problema yang dihadapi ialah masalah kebutuhan biologis2 di mana 

dorongan seks menjadi lebih menonjol. Mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis dan rasa 

ingin tahu tentang hubungan seks dan lain-lain. Namun dorongan seksual dan rasa ingin tahu 

yang menyertainya tidak mendapatkan penanganan yang tepat dari orang tua maupun pendidik 

baik di sekolah maupun gereja. Akibatnya, para remaja menyalurkan dorongan seksual dan 

keingintahuannya mengenai seksualitas dengan cara menyimpang misalnya onani, 

homoseksual, lesbian, masturbasi, pornografi dsb.  

Pepatah “alah bisa karena biasa” juga bisa diterapkan dalam permasalahan ini. Habit 

atau kebiasaan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu pekerjaan karena pengaruh 

lingkungan. Mula-mula coba-coba, kemudian menjadi agak sering dan akhirnya menjadi 

kebiasaan.3 Demikian juga dengan hubungan seks pra nikah yang dilakukan oleh para remaja 

tersebut. Lingkungan pergaulan yang mendukung (teman yang sudah pernah melakukan seks 

                                                           
1 Daniel Nuhamara, PAK (Pendidikan Agama Kristen) Remaja, Bandung: Jurnal Info Media,10. 
2 Sofyan S. Willis dalam bukunya, Problema Remaja dan Pemecahannya, Bandung: Angkasa,34 mengatakan 
bahwa kebutuhan biologis (motif biologis) ialah motif yang berasal daripada dorongan-dorongan biologis. 
Motif ini sudah dibawa sejak lahir, jadi tanpa dipelajari. Boleh dikatakan motif biologis ini bersifat naluriah 
(instinktif). Motif biologis sama-sama dimiliki oleh semua mahluk ciptaan Allah seperti lapar, haus, bernafas, 
mengantuk dan dorongan seks. 
3 Ibid., 41-42 



pra nikah, akses konten pornografi) dan rasa ingin tahu membuat para remaja memilih untuk 

mencoba-coba yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan.  

Hal ini bukan hanya terjadi pada remaja metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, 

Semarang, dan Yogyakarta tetapi sampai ke remaja kota-kota kecil di luar Pulau Jawa. Kota 

Kupang yang terkenal dengan semboyan Kota Kasih adalah Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Kota Kupang dikenal sebagai salah satu kota Kantong Kristen yang ada di Indonesia. 

Mayoritas masyarakat di Kota Kupang beragama Kristen, baik itu Kristen Protestan maupun 

Kristen Katolik. Meskipun demikian, Kota Kupang tidak terlepas dari kehidupan yang bersifat 

hedonis di mana terdapat banyak hiburan malam mulai dari diskotik hingga tempat-tempat 

pelacuran. Seks bebas juga telah menjadi bagian dari kehidupan remaja di Kota Kupang. 

     Seks bebas di beberapa kalangan masyarakat Kupang juga telah menjadi bagian dari gaya 

hidupnya masing-masing, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Hal ini diungkapkan 

Daro (nama samaran) seorang pegawai muda di Gedung Keuangan Negara Provinsi NTT 

saat dimintai informasi lewat e-mail. Selain sebagai pegawai kantoran, Daro yang masih 

lajang mengaku sebagai salah satu bagian dari kaum berpemahaman free sex not bad. Daro 

juga mengaku sering melakukan hubungan intim terkhusus dengan teman kencan dari 

kalangan remaja. Dia memberi informasi bahwa di kalangan remaja kota Kupang free sex 

adalah salah satu bentuk pencarian jati diri. Hal ini dikarenakan salah dalam bergaul. Saat 

ditanya apakah kaum mudi menginginkan uang layaknya seorang pelacur dari teman 

kencannya? Daro menjawab “kalau mau dibilang untuk mencari uang tidak juga karena 

latar belakang kehidupan mereka adalah keluarga yang berada dan tidak berkekurangan.”4 

 

 Sedangkan hasil survei terhadap 500 responsden SMP dan SMA yang dilakukan oleh 

Knowledge Attitude Practice (KAP) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilaksanakan pada tahun 2006 menunjukkan  

bahwa 31 persen remaja Kota Kupang sudah pernah melakukan hubungan seks.5 

Segala pilihan yang ditetapkan dan dilakukan tentu memiliki konsekuensi masing-

masing. Demikian pula dengan perilaku seks pra nikah yang dilakukan oleh para remaja di 

                                                           
4 Ferdinand U.R Anaboeni, “Gaya Hidup Remaja di Kupang dan AIDS,” dalam 
http://talora07.wordpress.com/2010/03/02/gaya-hidup-remaja-di-Kupang-dan-aids/ di unduh tanggal 21 
Maret 2012 
5 Ruslan Buhrani, “31 Persen Remaja Kota Kupang Sudah Berhubungan Seks,” Antara News, Jumat 23 Januari 
2009, dalam http://www.antaranews.com/view/?i=1232707278&c=NAS&s= di unduh tanggal 21 Maret 2012 

http://talora07.wordpress.com/2010/03/02/gaya-hidup-remaja-di-kupang-dan-aids/
http://www.antaranews.com/view/?i=1232707278&c=NAS&s=


Kota Kupang. Konsekuensi yang harus ditanggung ialah kehamilan yang tidak diinginkan. 

Banyak kasus kehamilan di luar pernikahan yang terjadi di Kota Kupang. Banyak pula remaja 

akhirnya harus putus sekolah karena sudah hamil terlebih dahulu. Jumlah remaja yang sudah 

hamil sebelum menikah terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun penulis belum melakukan 

penelitian secara mendetail, menurut pengamatan penulis dalam pengalaman bersama dengan 

sanak saudara dan sahabat selama beberapa tahun terakhir ada begitu banyak kasus kehamilan 

yang tidak diinginkan di kalangan remaja. Berdasarkan pengamatan penulis, dampak yang 

terjadi pada remaja yang mengalami kehamilan di luar pernikahan ialah sebagai berikut :  

a. Aborsi : banyak kasus aborsi terkuak ke ranah publik sebagai akibat dari kehamilan 

yang tidak diinginkan.  

b. Siswa SMA yang tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Nasional karena hamil. 

c. Putus sekolah 

d. Pernikahan di usia muda yang diikuti dengan kekerasan dalam rumah tangga, 

perselingkuhan, hingga perceraian.  

Dalam menyikapi permasalahan kehamilan di luar pernikahan ini, para orang tua dan 

keluarga biasanya memilih pernikahan sebagai jalan keluarnya. Akan tetapi pernikahan 

terkadang tidak dapat menjadi solusi dari permasalahan ini. Pernikahan di usia muda terkadang 

malah menimbulkan permasalahan baru lagi yakni kekerasan dalam rumah tangga, 

perselingkuhan dan bahkan perceraian. Hal ini disebabkan oleh emosi remaja yang belum 

stabil. Dalam buku Psikologi Edisi Kesembilan Jilid 2 dijelaskan mengenai dua hal yang 

mempengaruhi psikologi remaja. Yang pertama ialah “otak remaja juga memiliki perubahan 

perkembangan yang signifikan; perubahan terbesar adalah pemangkasan sinapsis. 

Pemangkasan ini terutama terjadi pada korteks prefrontal, yang limbik yang terlibat dalam 

emosi (Spear,2000)”6. Sedangkan hal kedua yang mempengaruhi psikologi remaja ialah 

                                                           
6 Carole Wade, Carol Travis, Psikologi, Edisi Kesembilan Jilid 2, Jakarta: Penerbit Erlangga, 267 



“perubahan yang lain melibatkan myelinisasi (myelinization), yang memberikan insulasi bagi 

sel dan memperbaiki efisiensi sistem limbik yang emosional dengan kemampuan penalaran di 

konteks prefrontal”7 Kedua hal ini menjelaskan mengapa remaja mengalami ketidakstabilan 

emosi, tidak dapat mengambil keputusan rasional dan menyebabkan remaja memiliki perilaku 

yang lebih impulsif daripada orang dewasa.  

Perilaku seks bebas yang berdampak pada kehamilan di luar pernikahan menjadi 

keprihatinan bagi banyak pihak di antaranya pemerintah, gereja, orang tua serta penulis sendiri. 

Akan tetapi perilaku seks bebas di kalangan remaja serta kehamilan di luar pernikahan bukan 

hanya menjadi tanggung jawab remaja yang bersangkutan atau orang tua dan keluarga dari 

sang remaja namun juga merupakan tanggung jawab dari gereja. Daniel Nuhamara dalam 

bukunya Pembimbing PAK Pendidikan Agama Kristen menjelaskan bahwa gereja merupakan 

setting PAK atau Pendidikan Agama Kristen “...tugas pendidikan merupakan mandat Tuhan 

Yesus sendiri bukan hanya kepada murid-murid secara individual, tetapi juga persekutuan 

orang percaya secara bersama-sama yang kita sebut gereja...memiliki tugas transmisi dan 

upaya menolong penghayatan yang semakin mendalam akan identitasnya yakni iman 

Kristen.”8 Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk meneliti mengenai fenomena kehamilan 

di luar pernikahan yang terjadi di Kota Kupang yang notabene adalah kota dengan mayoritas 

penduduk beragama Kristen.  

1.2 Pertanyaan Penelitian (Research Question) 

Pertanyaan yang muncul berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan ialah : 

1. Apa pemahaman gereja dalam hal ini Majelis Jemaat tentang fenomena kehamilan di luar 

pernikahan di kalangan remaja khususnya di kalangan remaja Kristen Kota Kupang? 

2. Bagaimana respons gereja terhadap fenomena kehamilan di luar pernikahan? 

                                                           
7 Ibid., 
8 Daniel Nuhamara, Pembimbing PAK Pendidikan Agama Kristen, Bandung: Jurnal Info Media,69 



 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah : 

1. Mendeskripsikan respons gereja mengenai fenomena kehamilan di luar nikah 

2. Mendeskripsikan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh gereja untuk menanggulangi 

fenomena ini baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat kuratif. 

1.4 Signifikansi 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini 

ialah : 

1. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat Kristen yang ada di Kota Kupang 

termasuk juga penulis mengenai bagaimana respons atau tanggapan gereja terhadap 

fenomena kehamilan di luar nikah serta apa saja yang telah dan akan gereja lakukan 

sebagai usaha untuk menanggulanginya. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran serta pola didik yang tepat bagi remaja khususnya 

dalam bidang pendidikan seks.  

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-

kualitatif. Di mana penelitian deskriptif-kualitatif ini merupakan usaha untuk mencari data 

dengan menggunakan interpretasi yang tepat, yang mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta situasi, situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan dan 

sikap-sikap.9 

                                                           
9 Moh. Nasir, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ghalia Indonesia. 63-64 



Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

tidak dapat dicapai atau peroleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik, atau dengan 

cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran).10 Tujuan dari jenis penelitian ini yaitu berusaha 

untuk mendapatkan informasi dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada untuk 

menggambarkan atau melukiskan secara sistematis data dan fakta yang ada berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.  

1.5.2 Jenis Pendekatan 

Dalam penelitian kualitatif yang menekankan segi akurasi data, maka akan 

menggunakan pendekatan induktif artinya, data dikumpulkan, didekati dan diabstrakkan.11 

Cara berpikir induksi adalah proses berpikir melalui penarikan kesimpulan khusus ke 

kesimpulan atau penjelasan umum.  

1.5.3 Cara Pengumpulan dan Pengambilan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah : 

1. Wawancara atau interview adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan 

mengadakan wawancara atau diskusi langsung seperti percakapan biasa (bersifat tidak 

terstruktur) dengan informan kunci dan informan lain yang dianggap memiliki 

pemahaman yang utuh atas persoalan atau penelitian yang diteliti.12 Dalam hal ini 

penulis akan mewawancarai pihak gereja (Majelis Jemaat dan Pengajar) dan pihak 

remaja yang telah mengalami kehamilan di luar pernikahan. 

2. Kepustakaan, suatu teknik untuk pengumpulan data melalui buku-buku yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.  

1.5.4 Cara Pengolahan dan Analisis Data 

                                                           
10 Anselm Strauss, Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Surabaya: Bina Ilmu,11 
11 L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,16 
12 H. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,100. 



Menurut Marshall dan Rossman 13: 

1. Organizing the data/informasi 

Informasi yang didapatkan dari hasul penelitian, melalui wawancara ataupun yang 

lainnya berbeda dan bervariasi.  

2. Generating categories, themes and patterns-coding. 

Mengkategorikan atau mengklasifikasikan informasi atau data yang diperoleh. 

3. Testing the emergence hypoteses against the data. 

Memilih data atau informasi yang telah diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang 

ingin diteliti. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus 

dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. 

4. Searching for alternative explenations of the data. 

Mencari alternatif yang lain untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih jelas 

dan akurat 

5. Writing the report. 

Menulis laporan hasil penelitian berdasarkan data atau informasi yang didapatkan. 

 

Kerangka Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang,pertanyaan penelitian, tujuan penulisan, signifikansi dan metode 

yang digunakan. 

Bab II Landasan Teori  

                                                           
13 C. Marshall & G. Rossman, Designing qualitative research. Newbury Park: Sage.114 



Berisi tentang teori yang akan di pakai untuk menganalisa data yang di dapatkan yakni teori 

tentang masa remaja, perkembangan remaja, moralitas seks dan tugas dan tanggung jawab 

gereja.  

Bab III Hasil Penelitian 

Berisi gambaran mengenai tempat penelitian dan data-data yang diperoleh pada saat penelitian.  

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Berisi analisis dan pembahasan berdasarkan data-data 

Bab V Penutup 

Berisi Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


