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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Perilaku Seks Pranikah 

Menurut Sarwono (2007) perilaku seks pranikah adalah perilaku 

yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenis maupun sesama 

jenisnya. Bentuk perilaku seksual bermacam-macam, mulai dari perasaan 

tertarik sampai perilaku sentuhan, berciuman, berpelukan, menempelkan 

alat kelamin yang biasanya dilakukan dengan memegang payudara atau 

memegang alat kelamin (bercumbuan sampai menempelkan alat kelamin 

yaitu dengan saling menggesek-gesekan alat kelamin dengan pasangan) 

dan kemudian bersenggama yang dilakukan di luar hubungan pernikahan. 

Objek seksualnya dapat berupa orang lain, orang dalam khayalan maupun 

diri sendiri (Sarwono, 2003). 

Perilaku seks pada remaja sering kali mencemaskan bagi orang tua, 

pendidik, penjabat pemerintah dan para ahli. Remaja yang  tidak 

melakukan hubungan seks, tidak terjangkit penyakit menular seksual 

(PMS), karena penyakit ini hanya dapat menular karena adanya hubungan 

seksual. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa remaja yang tidak atau 

belum bersenggama otomatis bebas dari masalah seksual. Misal perasaan 

takut atau berdosa dapat melanda diri remaja yang melakukan mastrubasi 

atau onani (Sarwono, 2007). 
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Sarwono (2002) menyimpulkan perilaku seks pranikah merupakan 

segala perilaku yang didorong hasrat seksual dengan melakukan hubungan 

seksual, atas dasar suka sama suka, dilakukan antara pria dan wanita tanpa 

ikatan perkawinan dan bebas bertukar pasangan. 

Menurut Sarwono (2000) perilaku seks pranikah memiliki 

beberapa bentuk yaitu : 

1) Tertarik dengan lawan jenis atau sesama jenis 

2) Membayangkan lawan jenis atau sesama jenis 

3) Berkencan 

4) Bercumbu  

5) Melakukan hubungan seksual 

2.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah 

Menurut Sarwono (1988) ada 6 faktor yang mempengaruhi 

perilaku seks pranikah, yaitu: 

1) Pengetahuan 

Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja 

yang sudah mulai berkembang kematangan seksualnya secara lengkap dan 

kurang mendapat pengarahan dari orang tua mengenai kesehatan 

reproduksi, khususnya tentang akibat perilaku seks pranikah maka remaja 

akan sulit mengendalikan rangsangan-rangsangan dan dapat terjerumus 

pada seksual pornografi melalui media massa/sosial yang membuat remaja 

melakukan perilaku seks pranikah tanpa mengetahui resiko-resiko yang 
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dapat terjadi seperti kehamilan yang tidak diinginkan. Pengetahuan yang 

setengah-setengah mendorong gairah seks tidak dapat dikendalikan yang 

akhirnya akan mempermudah kemungkinannya dilakukan perilaku seksual 

yang menjurus bersenggama. 

2) Meningkatnya libido seksual 

Di dalam upaya mengisi peran sosial, seorang remaja mendapatkan 

motivasinya dari meningkatnya energi seksual atau libido, energi seksual 

ini  berkaitan erat dengan kematangan fisik. Dalam upaya mengisi peran 

sosial yang baru, seorang remaja mendapatkan motivasi dari meningkatnya 

energi seksualnya atau libido. Dalam kaitan dengan kematangan fisik di 

berbagai masyarakat dunia sekarang ini ada kecenderungan menurunnya 

usia kematangan seksual seseorang. Seperti di Indonesia, usia haid 

pertama (menarche) menurun dari rata-rata 14 tahun (pada tahun 1900) 

menjadi 10 tahun 4 bulan (pada tahun 1990). Usia kematangan seksual 

dipengaruhi oleh semakin membaiknya gizi sejak masa kanak-kanak, dan 

juga meningkatnya informasi melalui media massa serta hubungan antar 

pribadi dengan pihak lain (Sarwono, 2007). 

3) Media informasi masa 

Adanya penyebaran media informasi dan rangsangan seksual 

melalui media massa yaitu dengan adanya teknologi yang canggih seperti, 

internet, majalah, film, televisi, video, remaja cenderung ingin tahu dan 

ingin mencoba-coba  serta ingin meniru apa yang dilihat dan didengar. 

Remaja pada umumnya belum mengetahui masalah seksual secara lengkap 
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dari orang tuanya. Remaja putra-putri memasuki usia remaja tanpa 

pengetahuan yang memadai tentang pendidikan seksualitas. Remaja hanya 

mendapatkan informasi-informasi yang terbatas bahkan salah, itu semua 

disebabkan karena orang tua masih menganggap tabu membicarakan 

pendidikan seks dengan anaknya dan hubungan orang tua-anak sudah 

terlanjur jauh sehingga anak berpaling mencari informasi ke teman sebagai 

sumber lain yang kurang akurat. 

4) Penundaan Usia Perkawinan 

Adanya undang-undang No 1/1974 tentang perkawinan yang 

menetapkan batas usia menikah bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika 

pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 

tahun”. Dengan adanya undang-undang perkawinan yang pelaksanaannya 

cukup ketat di masyarakat, maka makin terbataslah kesempatan untuk 

menikah di bawah usia yang ditetapkan. Terlebih lagi pemerintah dalam 

program KB berusaha lebih meningkatkan lagi batas usia perkawinan ke 

umur 20 tahun untuk wanita, dengan pertimbangan kehamilan pada wanita 

di bawah usia 20 tahun beresiko tinggi sehingga harus dicegah. 

5) Orang tua 

Ketidaktahuan orang tua maupun sikap yang masih menganggap 

tabu membicarakan seks dengan anak bahkan cenderung membuat jarak 

dengan anak. Akibatnya pengetahuan remaja tentang seksualitas terbatas. 

Padahal peran orang tua sangatlah penting, terutama pemberian 

pengetahuan tentang seksualitas. Orang tua dan pendidik belum mau 
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terbuka atau berterus terang membicarakan dengan anaknya tentang 

pendidikan seks, takutnya nanti jika anak-anak mereka ikut-ikutan 

melakukan hubungan seks sebelum waktunya (sebelum nikah). Pendidikan 

seks kemudian menjadi tabu untuk dibicarakan walaupun antara anak 

dengan orang tuanya sendiri. Terlambatnya komunikasi orang tua dengan 

anak dapat menyebabkan perilaku seksual yang tidak di harapkan. 

6) Pergaulan yang Makin Bebas 

Muncul kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja dapat 

disaksikan dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian 

yang dilakukan Wulansari (2005) remaja yang termasuk siswa sekolah dan 

mahasiswa sebanyak 6-20% pernah melakukan hubungan seks bebas 

bersama pacar, 17,5% pernah menyentuh payudara dan alat kelamin 

dengan pacar, 8% lainnya berhubungan seks dengan teman atau 

sahabatnya. Angka tersebut cukup mencerminkan keadaan pergaulan anak 

remaja pria dan wanita yang sudah bergeser. 

2.1.2 Dampak - Dampak Perilaku Seks Pranikah 

Menurut Sarwono (2000) ada beberapa dampak dari perilaku seks 

pranikah, yaitu : 

1. Hamil yang tidak dikehendaki (Unwanted pregnancy) 

Hamil yang tidak dikehendaki merupakan salah satu akibat dari 

perilaku seks pranikah remaja. Anggapan-anggapan yang keliru seperti 

melakukan hubungan seks pertama kali, hubungan seks jarang dilakukan, 
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hubungan seks dilakukan sebelum dan sesudah menstruasi, atau 

menggunakan tehnik coitus interuptus (senggama terputus) tidak berakibat 

kehamilan, namun semakin banyaknya kasus unwanted pregnancy (hamil 

yang tidak dikehendaki) karena ada anggapan yang keliru di kalangan 

remaja. Perasaan bersalah, depresi, marah, trauma dapat dialami gadis 

yang terpaksa menggugurkan kandungannya. 

2. Penyakit Menular Seksual (PMS) – HIV / AIDS 

Dampak lain dari perilaku seksual remaja terhadap kesehatan 

reproduksi adalah terhadap PMS (Penyakit Menular Seksual) termasuk 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) /AIDS (Acqvired Immuno 

Deficiency Syndrome). Penyakit menular seksual (PMS) yaitu penyakit 

yang ditularkan melalui hubungan seks atau hubungan kelamin. Jenis 

penyakit menular seksual (PMS) antara lain sifilis, herpes, gonore, 

klamidia. Sedangkan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS 

(Acqvired Immuno Deficiency Syndrome) yaitu virus yang menyerang dan 

merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh tidak dapat 

mengatasi infeksi penyakit lain. Adanya kebiasaan berganti-ganti pasangan 

dan melakukan anal seks menyebabkan remaja semakin rentan untuk 

tertular PMS dan HIV (Human Immunodeficiency Virus) atau AIDS 

(Acqvired Immuno Deficiency Syndrome). 

3. Psikologis 

Dari aspek psikologi melakukan hubungan seks pranikah dapat 

menimbulkan kecemasan dan  perasaan bersalah. Apalagi setelah 
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kehamilan terjadi, pihak perempuan adalah korban utama dalam masalah 

ini. Perasaan bingung, cemas, malu, dan bersalah yang dialami remaja 

sestelah mengetahui kehamilannya bercampur dengan perasaan depresi, 

pesimis terhadap masa depan, dan kadang disertai rasa benci dan marah 

baik kepada diri sendiri maupun kepada pasangan, dan kepada nasib 

membuat kondisi sehat secara fisik, sosial, dan mental yang berhubungan 

dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi remaja tidak terpenuhi. 

2.2 Pengertian Perilaku Religiusitas 

Glock dan Stark (1968) merumuskan religiusitas merupakan 

keberagaman yang menunjukan pada ketaatan dan komitmen seseorang 

terhadap agamanya, yang dapat dilihat dari perilaku, sikap, perkataan, 

serta seluruh kehidupannya mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh 

agama. Untuk melihat seberapa jauh religiusitas seseorang, maka dapat 

dilihat bagaimana ia melaksanakan dimensi-dimensi religiusitas. Ada 5 

dimensi religiusitas yaitu 1) Ideologis (kepercayaan), 2) Ritualistik 

(perilaku keagamaan), 3) Experiential (perasaan, persepsi, sensasi), 4) 

Intelektual (pengetahuan), dan 5) Konsekuensial (yang efek dalam dunia 

sekuler sebelum empat dimensi). Dimensi religiusitas diatas, berpengaruh 

mendalam pada setiap aspek perilaku manusia. Perilaku religiusitas yaitu 

mengungkap sejauh mana perilaku seseorang melaksanakan kegiatan ritual 

keagamaannya, seberapa sering orang melaksanakan upacara keagamaan 

untuk menunjukan komitmen terhadap agama yang dianut, seperti berdoa, 

http://www.referensimakalah.com/2013/06/religiusitas-perbedaan-agama-dan.html
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puasa, menghadiri kebaktian agama dan membaca kitab suci. Sering juga 

disebut dimensi praktik sesuai agama yang dianutnya. 

Perilaku religiusitas dibagi menjadi 2 bagian : 

a. Ritual Practice, mengarah kepada kumpulan tata cara, aktifitas keagamaan 

dan tindakan religius formal seperti baptis, menghadiri ibadah, mengikuti 

pelayanan. 

b. Devotion Practice, merupakan ketaatan dalam beribadah yang lebih 

bersifat informal, spontan dan cenderung lebih tertutup secara pribadi oleh 

individu seperti berdoa dan membaca Alkitab. 

2.2.1 Konsep Religiusitas 

Konsep religiusitas menurut Glock dan Stark (1998) meliputi 

beberapa hal berkaitan dengan keterlibatan individu dalam perwujudan 

konsep ini. Konsep religiusitas sebagai komitmen religius individu yang 

dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan 

terhadap agama atau kepercayaan yang dianutnya.  

Konsep ini mengemukakan keterlibatan individu dalam hal:  

1) Ideological involvement (keterlibatan ideologi) : Yaitu tingkatan sejauh 

mana orang  menerima hal-hal yang dogmatis dalam agama mereka 

masing-masing. Misalnya, kepercayaan terhadap hari kiamat, surga dan 

neraka.  
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2) Ritual involvement (keterlibatan ritual) : Yaitu sejauh mana orang 

mengerjakan kewajiban ritual di dalam agamanya seperti berdoa, puasa, 

kebaktian, pelayanan. 

3) Experential Involment (keterlibatan berpengalaman) : Yaitu dimensi yang 

berisikan pengalaman-pengalaman  spektakuler yang merupakan keajaiban 

Tuhan. Dimensi ini bergerak dalam 4 tingkatan, yaitu : (1) Konfirmatif : 

merasakan kehadiran Tuhan atau apa saja yang diamatinya sebagai ciptaan 

Tuhan (2) Responsif : merasa bahwa Tuhan bisa menjawab kehendak dan 

keluhannya. (3) Eskatik : merasakan hubungan yang akrab dan penuh cinta 

dengan Tuhan.(4) Partisipatif : merasa menjadi kawan setia, kekasih atau 

wali Tuhan. 

4) Knowledge involvement (keterlibatan pengetahuan) : Yaitu tingkatan 

sejauh mana seseorang   mengetahui ajaran agamanya dan aktivitasnya 

dalam menambah pengetahuan agama. Misalnya mengikuti persekutuan 

doa, saat teduh, membaca buku agama.  

5)  Consequential involvement (keterlibatan secara konsekuensi) : Yaitu 

dimensi yang mengatur sejauh mana perilaku seorang dimotivasi oleh 

ajaran agamanya atau sesuai dengan ajaran agamanya. Misalnya, etos 

kerja, hubungan antar pribadi, kepedulian kepada penderitaan orang lain. 

Apakah seseorang setuju atau tidak terhadap perbuatan yang dilarang 

agama dan apakah seseorang mengerjakan atau tidak pekerjaan terebut. 
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2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

Glock dan Stark (1998) mengungkapkan 4 faktor yang 

mempengaruhi religiusitas  yaitu : 

1) Pertumbuhan pikiran: kemampuan berfikir dalam bentuk kata-kata dan 

menggunakannya sebagai alat untuk membedakan yang benar dan yang 

salah merupakan keberhasilan menusia yang bisa diharapkan pengaruhnya 

terhadap perkembangan tingkat religiusitas 

2) Perkembangan emosi : setiap pemeluk agama memiliki pengalaman 

emosional tertentu yang berkaitan dengan agamanya. Namun ada sejumlah 

orang, terjadi pengalaman keagamaan yang memiliki kekuatan dan 

komitmen agama yang luar biasa sehingga berbeda dengan pengalaman-

pengalaman orang lain. 

3) Pertimbangan sosial : sosial berpengaruh terhadap keyakinan dan perilaku 

keagamaan, mulai dari pendidikan yang di terima pada masa kanak-kanak, 

berbagai pendapat dan sikap orang-orang di sekitar dari apa yang mereka 

katakan berpengaruh terhadap sikap-sikap keagamaan dan berbagai tradisi 

yang diterima dari masa lampau. 

4) Perkembangan moral: berbagai pengalaman yang dialami oleh individu 

dalam membentuk sikap keagamaan terutama pengalaman mengenai, 

keindahan, keselarasan dan kebaikan didunia dan adanya permasalahan 

moral. 
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2.2.3 Dimensi Religiusitas  

Menurut Glock & Stark (1998) ada 5 dimensi religiusitas : 

1) Ideological Invelvoment  atau keyakinan (Ideology Dimension) 

Mengungkapkan tentang keyakinan atau kepercayaan seseorang 

terhadap ajaran agama yang diyakini individu. Seberapa beasar seseorang 

mempertahankan kepercayaan atas kebenaran ajaran agama tersebut. 

Keyakinan atau kepercayaan individu juga dikenal dengan istilah 

keimanan. Adanya pengharapan-pengharapan dimana orang yang religius 

berpegang teguh pada suatu teologis suatu ajaran tertentu yang mengakui 

kebenaran-kebenaran, doktrin-doktrin tersebut misalnya apakah seseorang 

mempercayai adanya setan, malaikat, surga, neraka, karma, mukjijat dan 

sebagainya. 

2) Ritualinvelvoment atau Perilaku ( The Ritual Dimension) 

Mengungkap sejauhmana perilaku seseorang melaksanakan 

kegiatan ritual keagamaannya, seberapa sering orang melaksanakan 

upacara keagamaan untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang 

dianut, seperti berdoa, puasa, mengahadiri kebaktian agama dan membaca 

kitab suci. Sering juga disebut dimensi praktek sesuai agama yang 

dianutnya. 

Dimensi ini dibagi menjadi 2 bagian : 

a) Ritual Practice, mengarah kepada kumpulan tata cara, aktifitas keagamaan 

dan tindakan religius formal seperti baptis, menghadiri ibadah, mengikuti 

pelayanan. 
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b) Devotion Practice, sesuatu yang serupa dengan Ritual Practice namun 

lebih bersifat informal, spontan dan cenderung lebih tertutup secara pribadi 

oleh individu seperti berdoa dan membaca kitab. 

3) Eksperiential Involvement atau berpengalaman (The Eksperiential 

Dimension) 

Mengungkapkan tentang pengalaman rohani yang meyakinkan dan 

yang membuat seseorang percaya akan kuasa dan kebenaran Tuhan. Hal 

ini terwujud dalam perasaan bersyukur kepada Tuhan, memiliki 

pengalaman bersama Tuhan, terkabulnya doa yang diserukan kepada 

Tuhan, perasaan dekat dengan Tuhan saat menikmati hadiratNya dan 

mendapat penglihatan. Aspek ini dibagi menjadi 2, yaitu : 

a) Confirming Experience 

Merupakan bentuk kontak terlihat antara manusia dengan Tuhan, 

kesadaran khusus mengenai kehadiran “sesuatu” yang bersifat ke-Tuhanan 

sehingga seseorang dapat merasakan kehadiran Tuhan didekatanya. 

b) Savational Exsperience 

Gambaran dari suatu peristiwa selama seseorang merasakan kehadiran 

Tuhan yang hendak menyampaikan perintah dan kebijaksanaanNya 

sehingga orang tersebut merasakan bahwa Tuhan telah memberinya berkat 

khusus dan menganugrahkan kedudukan istimewa. 

4) Intelectual involvement  atau Pengetahuan (The Intelectual Dimension) 

Mengungkapkan tentang pengetahuan seseorang mengenai ajaran 

yang harus diimani dan dilakukan atau mengungkap informasi mengenai 
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ajaran dasar agama. Orang beragama paling tidak memiliki pengetahuan 

tentang agamanya. 

Dalam dimensi ini dapat dilihat seberapa jauh seseorang 

mengetahui tentang ajaran agamanya, seberapa jauh aktivitasnya dalam 

mengikuti ibadah, apakah orang tersebut menghadiri kebaktian, membaca-

baca buku rohani, seberapa banyak orang tersebut mengetahui sejarah 

agamanya. 

5) Consequential involvement atau Konsekuensi (The Consequentional 

Dimension) 

Mengetahui sejauh mana perilaku individu dimotivasi oleh ajaran 

agamanya dalam kehidupan sosial. Dimensi ini menunjukan akibat dari 

keempat dimensi lain di kehidupan sehari-hari dalam perilaku religiusitas. 

Pada dimensi ini terlihat seberapa jauh perilaku individu dimotivasi oleh 

ajaran agama dalam kehidupan sosial. Misalnya ada tetangga yang sakit 

akan datang menjenguk atau tidak, berbagi atau menderma kepada para 

fakir miskin dengan sebagian harta yang dimiliki. Aspek ini menunjukan 

adanya akibat dari aspek keyakinan, aspek pengalaman dan aspek 

pengetahuan religius. 

Dari beberapa 5 dimensi yang telah dijelaskan maka ditekankan 

pada salah satu dimensi saja yaitu aspek Ritual Invelvoment atau Perilaku 

religiusitas yang dibagi menjadi dua bagian yaitu Ritual practice dan 

Devotion practice. 
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2.3 Hubungan Antara Perilaku Religiusitas dengan Perilaku Seks 

Pranikah Pada Remaja 

Masa remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara 

masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, 

dan sosial-emosional dan masa remaja dimulai dari usia 10 tahun sampai 

13 tahun dan berakhir usia 18 tahun sampai 20 tahun (Santrock, 2003). 

Pendapat lain mengatakan masa remaja merupakan masa peralihan dari 

masa anak-anak menuju masa dewasa dan terjadi perubahan secara fisik 

maupun psikis (Sarwono, 2002). 

Monk (2002) menjelaskan, pada masa remaja cenderung kurang 

memperhitungkan perbuatan yang dilakukannya, karena remaja lebih 

mendahulukan emosinya dari pada akal sehat. Remaja memiliki emosi 

yang tidak stabil dan tidak memiliki suatu pendirian yang kuat. Gunarsa 

(2003) menjelaskan bahwa remaja berkeinginan besar mencoba segala hal 

yang belum diketahuinya. Mereka ingin mengetahui macam-macam hal 

melalui usaha-usaha yang dilakukan dalam berbagai bidang, mencoba apa 

yang dilakukan dalam berbagai bidang, mencoba apa yang dilakukan oleh 

orang dewasa. Keinginan mencoba sering pula diarahkan pada diri sendiri 

maupun orang lain. Penjelajahan tersebut dapat menyebabkan pengalaman 

dengan akibat yang tidak menyenangkan, misalnya melakukan hubungan 

seks bebas. 

Hubungan perilaku seks bebas yang bertentangan dengan norma 

agama pada remaja disebabkan oleh merosotnya kepercayaan kepada 
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Tuhan. Hasil penilitian di beberapa kota tentang perilaku seksual dengan 

ketaatan beragama terhadap sejumlah remaja berusia 15-20 tahun yang 

menunjukkan bahwa ibadahnya kurang teratur, menjadi kecenderungan 

melanggarnya lebih besar (Sarwono, 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian Media Indonesia (2005) sebanyak 450 

sampel tentang perilaku seks pranikah remaja berusia 14-24 tahun, 

mengungkapkan 65% remaja mengakui secara sadar bahwa melakukan 

hubungan seks sebelum menikah suatu tindakan yang melanggar nilai dan 

moral agama. Sedangkan 31% menyatakan bahwa melakukan hubungan 

seks sebelum menikah itu sudah wajar dilakukan. Demikian penelitian 

yang dilakukan Trifena (2009) mengungkapkan perilaku seks pranikah 

remaja 75,3% sedangkan religiusitas remaja sebesar 24,7%. Artinya 

terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan perilaku seks 

pranikah, dimana semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin 

rendah perilaku seks pranikah yang dilakukan.Dari hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa pemahaman agama berpengaruh terhadap 

perilaku seks pranikah remaja (Darmasih, 2009) 

Jadi berdasarkan penjelasan dari hasil-hasil penelitian di atas 

maka penulis menyimpulkan bahwa ada hubungan antara religiusitas 

dengan perilaku seks bebas. Hubungan antara religiusitas dengan perilaku 

seks pranikah adalah hubungan sebab akibat, yang mana kedua variabel 

mempunyai ketergantungan antara variabel religiusitas dan variabel 

perilaku seks pranikah. 
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2.4 Hipotesis   

Berdasarkan pada landasan teori di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

“Ada hubungan yang signifikan antara perilaku religiusitas dengan 

perilaku seks pranikah pada siswa kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga”. 

 

 

 




