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BAB  II
LANDASAN TEORI

A. Perilaku Seks Bebas

1. Pengertian Perilaku Seks Bebas

Dalam kehidupan sehari-hari, kata seks secara harfiah berarti jenis kelamin.

Pengertian seks kerap hanya mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan

dengan alat kelamin (genitalia), meski sebenarnya seks sebagai keadaan anatomi

dan biologis, sebenarnya hanyalah pengertian sempit dari yang dimaksud dengan

seksualitas. Seksualitas yakni keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan,

kepribadian, dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi

seksualnya (Gunawan dalam Soekatno, 2008).

Berbicara tentang perilaku seks bebas tidak pernah terlepas dari berbagai

faktor yang melatarbelakangi dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Perilaku

seks bebas merupakan sebuah kritik sosial yang sangat mencemaskan orang tua,

pendidik, ulama, tokoh masyarakat serta aparat pemerintah. Menurut Kartono

(2008), pada umumnya perilaku seks bebas yang terjadi berdasarkan kepada

dorongan seksual yang sangat kuat serta tidak sanggup mengontrol dorongan

seksual. Selanjutnya perilaku seks bebas atau free sex dipandang sebagai salah

satu perilaku seksual yang tidak bermoral dan sangat bertentangan dengan nilai-

nilai agama dan adat istiadat. Disamping itu, para penganut perilaku seks bebas

kurang memiliki kontrol diri sehingga tidak bisa mengendalikan dorongan

seksualnya secara wajar. Dengan demikian perilaku seks bebas kemungkinan
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dapat menyebabkan dan menumbuhkan sikap yang tidak bertanggung jawab tanpa

kedewasaan dan peradaban.

Seks bebas atau dalam bahasa populernya disebut extra-marial intercourse

atau kinky-sex merupakan bentuk pembebasan seks yang dipandang tidak wajar

(Amiruddin dkk, 1998). Seks bebas adalah kegiatan yang dilakukan secara berdua

pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari dua orang lain jenis

yang belum terikat pernikahan. Perilaku seks bebas adalah aktifitas seksual yang

dilakukan di luar perkawinan yang sama dengan zina, perilaku ini dinilai sebagai

perilaku seks yang menjadi masalah sosial bagi masyarakat dan negara karena

dilakukan di luar pernikahan (Wahyuningsih, 2008).

Menurut Desmita (2012) pengertian perilaku seks bebas adalah segala cara

mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan

organ seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak

seksual yang dinilai tidak sesuai dengan norma. Tetapi perilaku tersebut dinilai

tidak sesuai dengan norma karena remaja belum memiliki pengalaman tentang

seksual. Selanjutnya Kartono (1992), menyatakan bahwa salah satu bentuk

perilaku seks bebas adalah hubungan seks kelamin yang dilakukan dengan

berganti-ganti pasangan yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman seksual

secara berlebihan.

Sarwono (2012) menyatakan bahwa perilaku seks bebas adalah segala

tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun

sesama jenis mulai dari tingkah laku yang dilakukannya dengan sentuhan,

beciuman (kissing) berciuman belum menempelkan alat kelamin yang biasanya
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dilakukan dengan memegang payudara atau melalui oral seks pada alat kelamin

tetapi belum bersenggama (necking) dan bercumbuan sampai menempelkan alat

kelamin yaitu dengan saling menggesekkan alat kelamin dengan pasangan namun

belum bersenggama (petting) dan yang sudah bersenggama (intercourse), yang

dilakukan di luar hubungan pernikahan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku seks

bebas ialah suatu aktifitas seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita sebelum

ada ikatan resmi (pernikahan) mulai dari aktivitas seks yang paling ringan sampai

tahapan senggama.

2. Bentuk-bentuk Perilaku Seks Bebas

Berdasarkan hasil penelitian Irsyad (2012) terhadap pertanyaan yang

diajukan tentang perilaku hubungan seks bebas pranikah yang biasa dilakukan

mahasiswa, diperoleh bahwa pada umumnya responden memahami perilaku seks

bebas itu mengarah pada bentuk–bentuk berhubungan badan, berciuman, bercum-

bu. Berciuman itu adalah persentuhan laki-laki dan perempuan disekitar muka,

bercumbu adalah persetuhan tangan melewati daerah sekitar muka, sedangkan

bersetubuh adalah hubungan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan penelitian Mutiara, Komariah dan Karwati, (2013) perilaku

seks bebas yang umumnya dilakukan mahasiswa diantaranya adalah:

a. Berpegangan tangan: menyentuh tangan, menggenggam, menggandeng.

b. Berpelukan: memeluk, merangkul.

c. Necking: mencium kening, mencium pipi, mencium bibir, mencium leher,

mencium payudara.
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d. Meraba bagian tubuh yang sensitif: meraba buah dada, meraba alat kelamin.

e. Petting: menempelkan alat kelamin (dengan pakaian atau tanpa pakaian).

f. Oral seks atau seks menggunakan bantuan organ mulut.

g. Sexual intercourse atau hubungan seks (menggunakan kondom atau tanpa

kondom).

Bentuk-bentuk perilaku seks bebas menurut Simandjuntak (dalam

Wahyuningsih, 2008), yang biasa dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai

berikut:

a. Bergandengan tangan adalah perilaku seksual mereka hanya terbatas pada

pergi berdua/ bersama dan saling berpegangan tangan, belum sampai pada

tingkat yang lebih dari bergandengan tangan seperti berciuman atau lainnya.

b. Berciuman didefinisikan sebagai suatu tindakan saling menempelkan bibir

ke pipi atau bibir ke bibir, sampai saling menempelkan lidah sehingga dapat

menimbulkan rangsangan seksual antara keduanya.

c. Bercumbu adalah tindakan yang sudah dianggap rawan yang cenderung

menyebabkan suatu rangsangan akan melakukan hubungan seksual dimana

pasangan ini sudah memegang atau meremas payudara, baik melalui

pakaian atau secara langsung juga saling menempelkan alat kelamin tapi

belum melakukan hubungan seksual atau bersenggama secara langsung.

d. Bersenggama yaitu melakukan hubungan seksual, atau terjadi kontak

seksual.

Menurut Sarwono (2012) juga mengemukakan beberapa bentuk dari

perilaku seks bebas, yaitu: a) Kissing: saling bersentuhan antara dua bibir manusia



16

atau pasangan yang didorong oleh hasrat seksual, b) Necking: bercumbu tidak

sampai pada menempelkan alat kelamin, biasanya dilakukan dengan berpelukan,

memegang payudara, atau melakukan oral seks pada alat kelamin tetapi belum

bersenggama, c) Petting: bercumbu sampai menempelkan alat kelamin, yaitu

dengan menggesek gesekkan alat kelamin dengan pasangan namun belum

bersenggama, d) intercourse: mengadakan hubungan kelamin atau bersetubuh

diluar pernikahan

Menurut Santrock (2002) bentuk-bentuk perilaku seks bebas, yaitu: a)

Kissing yaitu sentuhan yang terjadi antara bibir diikuti dengan hasrat seksual. b)

Necking yaitu aktivitas seksual disekitar tubuh tapi belum ada kontak alat

kelamin. c) Petting yaitu menempelkan alat kelamin tapi belum ada kontak alat

kelamin. d) intercourse yaitu bersenggama atau kontak alat kelamin.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perilaku seks

bebas adalah perilaku seksual yang dilakukan pasangan lawan jenis yang

dilakukan oleh individu yang dilakukan di luar perkawinan meliputi berpegangan,

berpelukan, mencium, necking, meraba daerah sensitif (petting), oral genital sex,

sampai dengan sexual intercourse atau hubungan seksual.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Bebas

Menurut Sarlito W. Sarwono (2005), faktor-faktor yang dianggap berperan

dalam munculnya permasalahan seksual pada individu adalah sebagai berikut:

a. Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual.

Peningkatan hasyrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk

tingkahlaku seksual tertentu.
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b. Penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia

perkawinan, maupun karena norma sosial yang makin lama makin menuntut

persyaratan yang makin meningkat untuk perkawinan (pendidikan,

pekerjaan, persiapan mental dan lain-lain).

c. Sementara usia kawin ditunda, norma-norma agama yang berlaku di mana

seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah.

Individu yang tidak dapat menahan diri akan terdapat kecenderungan untuk

melakukan hal tersebut.

d. Kecenderungan pelanggaran makin meningkat karena adanya penyebaran

informasi dan rangsangan melalui media massa yang dengan teknologi yang

canggih (contoh: VCD, buku pornografi, foto, majalah, internet, dan lain-

lain) menjadi tidak terbendung lagi. Individu yang sedang dalam priode

ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru apa yang dilihat atau didengar

dari media massa, karena pada umumnya mereka belum pernah mengetahui

masalah seksual secara lengkap dari orangtuanya.

e. Orang tua, baik karena ketidaktahuan maupun sikapnya yang masih

mentabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak, menjadikan mereka

tidak terbuka pada anak. Bahkan cenderung membuat jarak dengan anak

dalam masalah ini.

f. Adanya kecenderungan yang makin bebas antara pria dan wanita dalam

masyarakat, sebagai akibat dari berkembangnya peran dan pendidikan

wanita, sehingga kedudukan wanita semakin sejajar dengan pria.
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Menurut Sugiyanto (2013) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi

perilaku seks bebas, di antaranya adalah:

a. Industri pornografi. Luasnya peredaran materi pornografi memberi pengaruh

yang sangat besar terhadap pembentukan pola perilaku seks mahasiswa.

b. Pengetahuan individu tentang kesehatan reproduksi. Banyak informasi

tentang kesehatan reproduksi yang tidak akurat, sehingga dapat

menimbulkan dampak pada pola perilaku seks yang tidak sehat dan

membahayakan.

c. Pengalaman masa anak‐anak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

individu yang pada masa anak‐anak mengalami pengalaman buruk akan

muda terjebak ke dalam aktivitas seks pada usia yang amat muda dan

memiliki kencenderungan untuk memiliki pasangan seksual yang

berganti‐ganti.

d. Pembinaan religius. Mahasiswa yang memiliki kehidupan religius yang

baik, lebih mampu berkata ‘tidak’ terhadap godaan seks bebas dibandingkan

mereka yang tidak memperhatikan kehidupan religius.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Seks Bebas

Ulfa (2012) dalam penelitiannya, faktor-faktor yang meyebabkan seseorang

berperilaku seks bebas adalah sebagai berikut:

1. Tekanan yang datang dari teman pergaulannya.

Lingkungan pergaulan yang dimasuki seseorang dapat juga berpengaruh

untuk menekan temannya yang belum melakukan hubungan seks. Bagi
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individu tersebut tekanan dari teman-temannya itu dirasakan lebih kuat

daripada yang didapat dari pacarnya sendiri.

2. Adanya tekanan dari pacar

Karena kebutuhan seseorang untuk mencintai dan dicintai, seseorang harus

rela melakukan apa saja terhadap pasangannya, tanpa memikirkan risiko

yang akan dihadapinya. Dalam hal ini yang berperan bukan saja nafsu

seksual, melainkan juga sikap memberontak pada orangtuanya.

3. Adanya kebutuhan badaniyah

Seks menurut para ahli merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan seseorang, jadi wajar jika semua orang tidak

terkecuali pelajar dan mahasiswa sekalipun akibat dari perbuatannya

tersebut tidak sepadan dengan risiko yang dihadapinya.

4. Rasa penasaran

Pada usia belia (remaja) keingintahuannya begitu besar terhadap seks,

apalagi jika teman-temannya mengatakan bahwa terasa nikmat, ditambah

lagi adanya informasi yang tidak terbatas masuknya, maka rasa penasaran

tersebut semakin mendorong mereka lebih jauh lagi melakukan berbagai

macam percobaan sesuai dengan apa yang diharapkan.

5. Pelampiasan diri

Faktor ini tidak datang dari diri sendiri, misalnya karena terlanjur berbuat,

seorang mahasiswi biasanya berpendapat sudak tidak ada lagi yang dapat

dibanggakan dalam dirinya, maka dalam pikirannya tersebut ia akan merasa
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putus asa dan mencari pelampiasan yang akan menjeruumuskannya dalam

pergaulan bebas.

Sementara itu motif seorang wanita menjadi wanita panggilan sehingga

melakukan seks bebas, berbeda-beda pendapat. Namun dapat disimpulkan

terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Hutabarat dalam

Ulfa, 2012). Faktor internal berasal dari individu, sedangkan faktor eksternal

berasal dari luar diri individu.

1. Faktor pendorong eksternal antara lain faktor ekonomi, tingkat pendidikan

yang rendah, pernikahan di usia muda, perceraian, ajakan teman yang

sudah lebih dahulu menjadi pekerja seks komersial, serta adanya

kemudahan dalam mendapatkan uang.

2. Rasa sakit hati, marah, dan kecewa karena dihianati pasangan menjadi

faktor internal yang mendorong wanita menjadi pekerja seks komersial.

Terbukanya kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan hubungan

seksual didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Kesibukan orang tua yang memyebabkan kurangnya perhatian pada

mahasiswa. Tuntutan kebutuhan orang hidup sering menjadi alasan suami

istri bekerja diluar rumah dan menghabiskan hari-harinya dengan kesibukan

masing-masing, sehingga perhatian terhadap anaknya terabaikan.

2) Pemberian fasilitas. Adanya ruang yang berlebihan membuka peluang bagi

mahasiswa untuk membeli fasilitas, misalnya menginap di hotel atau motel

atau ke night club sampai larut malam. Situasi ini sangat mendukung

terjadinya hubungan seksual pranikah.
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3) Pergeseran nilai-nilai moral dan etika dimasyarakat dapat membuka peluang

yang mendukung hubungan seksual pranikah pada mahasiswa. Misalnya,

dewasa ini pasangan mahasiswa yang menginap di hotel atau motel adalah

hal biasa. Sehingga tidak ditanyakan atau dipersyaratkan untuk

menunjukkan akte nikah.

4) Kemiskinan. Kemiskinan mendorong terbukanya kesempatan bagi

mahasiswa khususnya wanita untuk melakukan hubungan seks pranikah.

Karena kemiskinan ini remaja putri terpaksa bekerja. Namun sering kali

mereka tereksploitasi. Bekerja lebih dari 12 jam sehari atau bekerja

diperumahan tanpa dibayar hanya diberi makan dan pakaian bahkan

beberapa mengalami kekerasan seksual (Poltekkes, 2010).

Kartini Kartono (1995), menjelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan

munculnya seks bebas di kalangan mahasiswa, antara lain:

a. Kesempatan dan peluang justru terbuka lebar di perkotaan yang sibuk,

mobilitas tinggi, kemudahan mencari tempat-tempat berlindung serta

pembangkit gairah, dan lain-lain.

b. Jauh dari orang tua, dekat dengan benda-benda porno, bekerja di tempat-

tempat kesibukan, banyaknya tempat-tempat kencan, longgar dan bebasnya

ikatan moral, sopan santun dan tata susila.

c. Tersedianya dana yang menunjang dalam pemuasan kebutuhan seks,

longgarnya pengawasan tetangga dan masyarakat tempat tinggal.

d. Tersedianya obat anti hamil, adanya minuman-minuman keras yang

berakibat longgarnya kendali.
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e. Turunnya nilai-nilai keperawanan saat menikah, tersedianya obat penyakit

kelamin, adanya praktek-praktek prostitusi legal maupun illegal, dan lain

sebagainya.

Hubungan seksual yang pertama dialami oleh seseorang dipengarui oleh

berbagai faktor (Soetjiningsih, 2010), yaitu:

1. Waktu/saat mengalami pubertas. Saat itu mereka tidak pernah memahami

tentang apa yang akan dialaminya.

2. Kontrol sosial kurang tepat yaitu terlalu ketat atau terlalu longgar.

3. Frekuensi pertemuan dengan pacarnya. Mereka mempunyai kesempatan

untuk melakukan pertemuan yang makin sering tanpa kontrol yang baik

sehingga hubungan akan makin mendalam.

4. Hubungan antar mereka makin romantis.

5. Kondisi keluarga yang tidak memungkinkan untuk mendidik anak-anak

untuk memasuki masa remaja dengan baik.

6. Kurangnya kontrol dari orang tua. Orang tua terlalu sibuk sehingga

perhatian terhadap anak kurang baik.

7. Status ekonomi. Mereka yang hidup dengan fasilitas berkecukupan akan

mudah melakukan pesiar ke tempat-tempat rawan yang memungkinkan

adanya kesempatan melakukan hubungan seksual. Sebaliknya yang

ekonomi lemah tetapi banyak kebutuhan atau tuntunan, mereka mencari

kesempatan untuk memanfaatkan dorongan seksnya demi mendapatkan

sesuatu.



23

8. Korban pelecehan seksual yang berhubungan dengan fasilitas antara lain

sering menggunakan kesempatan yang rawan misalnya pergi ke tempat-

tempat sepi.

9. Tekanan dari teman sebaya. Kelompok sebaya kadang-kadang saling ngin

menunjukkan penampilan diri yang salah untuk menunjukkan

kemantapannya, misal mereka ingin menunjkkan bahwa mereka sudah

mampu seorang perempuan untuk melayani kepuasan seksnya.

10. Penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol. Peningkatan penggunaan

obat terlarang dan alkohol makin lama makin meningkat.

11. Mereka kehilangan kontrol sebab tidak tahu batas-batasnya mana yang

boleh dan mana tidak boleh.

12. Mereka merasa sudah saatnya untuk melakukan aktifitas seksual sebab

sudah merasa matang secara fisik.

13. Adanya keinginan untuk menunjukkan cinta pada pacarnya.

14. Penerimaan aktifitas seksual pacarnya.

15. Sekedar menunjukkan kegagahan dan kemampuan fisiknya.

16. Terjadi peningkatan rangsangan pada seksual akibat peningkatan kadar

hormon reproduksi atau seksual.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan faktor yang mendorong

mahasiswi untuk melakukan perilaku seks bebas secara umum bersumber dari dua

faktor yaitu faktor internal dan eksternal.
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5. Bahaya Seks Bebas

Setiap perbuatan pasti ada balasannya, begitu juga dengan setiap perilaku

pasti ada konsekwensinya, sedangkan konsekwensi yang ditimbulkan dari

hubungan seks bebas sangat jelas terlihat khususnya bagi mahasiswi. Hamil di

luar nikah merupakan salah satu produk dari akibat perbuatan ini. Perilaku seks

bebas khususnya bagi mahasiswa yaitu akan menimbulkan masalah antara lain

(Athar, dalam Wahyuningsih, 2008):

a. Memaksa mahasiswa tersebut dikeluarkan dari tempat pendidikan,

sementara secara mental mereka tidak siap untuk dibebani masalah ini.

b. Kemungkinan terjadinya aborsi yang tak bertanggung jawab dan

membahayakan, karena mereka merasa panik, bingung dalam menghadapi

resiko kehamilan dan dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara

aborsi.

c. Pengalaman seksualitas yang terlalu dini sering memberi akibat di masa

dewasa. Seseorang yang sering melakukan hubungan seks pranikah tidak

jarang akan merasakan bahwa hubungan seks bukan merupakan sesuatu

yang sakral lagi sehingga ia tidak akan dapat menikmati lagi hubungan

seksual sebagai hubungan yang suci melainkan akan merasakan hubungan

seks hanya sebagai alat untuk memuaskan nafsunya saja.

d. Hubungan seks yang dilakukan sebelum menikah dan berganti-ganti

pasangan sering kali menimbulkan akibat-akibat yang mengerikan sekali

bagi pelakunya, seperti terjangkitnya berbagai penyakit kelamin dari yang

ringan sampai yang berat.
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Bukan hanya itu saja kondisi psikologis akibat dari perilaku seks pranikah,

pada sebagian mahasiswa lain dampaknya bisa cukup serius, seperti perasaan

bersalah karena telah melanggar norma, depresi, marah, ketegangan mental dan

kebingungan untuk menghadapi segala kemungkinan resiko yang akan terjadi,

perasaan seperti itu akan timbul pada diri individu jika individu menyesali

perbuatan yang sudah dilakukannya.

Kehamilan mahasiswi, pengguguran kandungan (aborsi), terputusnya

kuliah, perkawinan di usia muda, perceraian, penyakit kelamin, penyalahgunaan

obat merupakan akibat buruk petualangan cinta dan seks yang salah saat individu

masih sebagai seorang mahasiswi. Akibatnya, masa depan mereka yang penuh

harapan hancur berantakan karena masalah cinta dan seks. Untuk itulah,

pendidikan seks bagi mahasiswa ketika SMP dan SMA sebaiknya diberikan agar

mereka sadar bagaimana menjaga organ reproduksinya tetap sehat dan mereka

mempunyai pengetahuan tentang seks yang benar.

Risiko-risiko yang menyangkut kesehatan bagi para pelaku hubungan

seksual dini meliputi trauma seksual, meningkatnya pertumbuhan kanker cervix

(leher rahim), terkena penyakit menular seksual dan juga kehamilan di usia muda.

B. Sales Promotion Girl (SPG)

1. Definisi Sales Promotion Girl (SPG)

Shimp (2000) mendefiniskan sales promotion sebagai rangsangan secara

langsung yang memberikan nilai tambah atau insentif terhadap suatu produk

kepada publiknya dengan tujuan mereka segera melakukan penjualan saat itu juga.

Seperti definisinya, sales promotion bertujuan untuk merangsang publiknya untuk
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segera melakukan penjualan. Publik yang dimaksud bisa berupa konsumen,

distributor, maupun dari anggota sales promotions itu sendiri.

Sales promotion girl merupakan pramuniaga wanita yang menawarkan jasa

pelayanan untuk melayani pelanggan. Adapun penggunaan sales promotion girl

didasari adanya persaingan yang ketat antar produk sejenis (Firdaus, 2011).

Sedangkan definisi sales promotion girl yang diungkapkan Tjiptono (2009) ialah

bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur

untuk merangsang pembelian produk dengan segera serta meningkatkan jumlah

barang yang dibeli pelanggan.

Melalui sales promotion girl diharapkan pelanggan akan tertarik dan

terpengaruh untuk mengenali dan mencoba produk yang ditawarkan dengan

dukungan rangsangan minat dari sales promotion girl terhadap konsumen. Hal ini

juga didukung dengan fungsi yang dimiliki oleh sales promotion girl yaitu

memberikan pengetahuan terhadap produk yang ia tawarkan turut berperan dalam

mempengaruhi konsumen sehingga dengan adanya pemberian pengetahuan

produk tersebut konsumen akan memahami produk dan mendorong untuk

membeli produk yang ditawarkan.

Adapun kriteria wanita yang digunakan sebagai sales promotion girl

biasanya memiliki karekteristik yang menarik untuk mendapatkan perhatian

kosumen, namun tentu kebutuhan terhadap sales promotion girl perlu disesuaikan

dengan produk yang ditawarkan agar sales promotion girl tidak dipandang

rendah. Sales promotion girl merupakan representasi dari produk dan perusahaan

penghasil produk sehingga perlu disesuaikan dari aspek-aspek yang menunjang
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sesuai dari preferensi konsumen terhadap keberadaan sales promotion girl yang

akan bertatap muka secara langsung dengan konsumen (Firdaus, 2011).

Dengan begitu keberadaan sales promotion girl dalam kegiatan promosi

dapat menjadi pencipta brand awareness sehingga perlu pembentukan citra yang

positif dari produk tersebut dan keberadaan sales promotion girl itu sendiri.

2. Macam-macam Sales Promotion Girl

Sales promotion girl kini ada yang dari perorangan akan tetapi ada juga

yang merupakan stock siap pakai yang disesuaikan oleh perusahaan pengerah

tenaga kerja atau agency.

Firdaus (2011) mengkategorikan sales promotion girl menjadi dua jenis,

yaitu:

a. Sales promotion girl berstatus pegawai tetap dari perusahaan yang

menggunakannya. Sales promotion girl kategori ini biasanya memiliki

pengetahuan yang lengkap dan rinci mengenai produk yang akan

dipromosikan. Sales promotion girl merupakan bagian dari perusahaan yang

mempekerjakannya.

b. Sales promotion girl berstatus kontrak, yaitu sales yang disewa secara

kontrak berdasarkan perjanjian kontrak kerja pada waktu dan kondisi tertetu.

Pengetahuan terhadap produk dari sales promotion girl ini biasanya tidak

rinci atau hanya memahami pengetahuan secara umum dan garis besar saja,

namun adapula yang telah diberikan pemahaman ataupun telah mencoba

produk yang ditawarkan sehingga dia bisa mengetahui posisi sebagai

konsumen.
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C. Sikap Terhadap Gaya Hidup Mewah

1. Pengertian Sikap

Baron dkk (dalam Walgito, 2003), menggambarkan sikap sebagai  perasaan

yang kekal, kepercayaan, dan perilaku yang diarahkan kearah spesifik, gagasan,

objek atau kelompok. Suatu kecenderungan ke arah objek tersebut meliputi

kepercayaan seseorang, perasaan, dan kecenderungan perilaku mengenai objek

itu. Sedangkan menurut Azwar (2000), secara umum ada dua kerangka pemikiran

para ahli psikologi sosial dalam mendefinisikan sikap:

a. Kerangka pemikiran tradisional, dibagi atas tiga:

1) Sikap adalah suatu bentuk avaliasi atau reaksi perasaan (Thurstone,

Likert,dan Osgood).

2) Sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu

objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan dimaksud merupakan

kecenderungan potensial untuk bereaksi secara tertentu apabila individu

dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon

(Chave, Bogardus, Lapierre, Mead & Allport).

3) Sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan

konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan

berperilaku terhadap suatu objek (Secord & Backman).

b. Kerangka pemikiran psikologi sosial mukhtahir ada 2 macam yaitu:

1) Sikap adalah kombinasi reaksi afektif, perilaku dan kognitif terhadap

suatu objek. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan

tricomponen (Breckler, Katz & Stotland, Rajecki).
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2) Sikap adalah afek atau penilaian positif atau negatif terhadap suatu

objek.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap

merupakan penilain positif atau negatif individu terhadap suatu objek yang

merupakan kombinasi dari reaksi kognitif, afektif dan konatif.

2. Fungsi Sikap

Menurut Katz, sikap mempunyai empat fungsi (Walgito, 2003), yaitu:

a. Fungsi instrumental, atau fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat.

Fungsi ini berkaitan dengan sarana-tujuan. Disini sikap merupakan sarana

untuk mencapai tujuan. Orang akan bersikap positif terhadap objek sikap

yang dapat membantunya untuk mencapai tujuan dan bersikap negatif

apabila objek sikap tersebut dapat menghambatnya dalam pencapaian

tujuan. Karena itu fungsi ini juga disebut sebagai fungsi manfaat (utility),

yaitu sampai sejauh mana manfaat objek sikap dalam rangka pencapaian

tujuan. Individu akan mengembangkan beberapa sikap terhadap gaya hidup

mewah atas dasar apakah gaya hidup tersebut memberikan kesenangan atau

justru kekecewaan. Jika individu merasakan bahwa gaya hidup mewah

mampu mendatangkan kesan yang menyenangkan, maka individu akan

mengembangkan sikap positif. Sebaliknya bila individu merasakan bahwa

gaya hidup mewah mendatangkan permasalahan dan kerugian materil dan

sosial, maka individu akan mengembangkan sikap negatif.
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b. Fungsi pertahanan ego

Sikap berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego dalam rangka

menghindari ancaman keadaan dirinya atau egonya. Ketika individu merasa

gengsi gaya hidupnya rendah, maka individu akan mencari hal-hal yang

berkaitan dengan atribut gaya hidup orang banyak untuk meningkatkan

prestisiusnya.

c. Fungsi ekspresi nilai

Melihat sistem nilai apa yang ada pada diri individu melalui sikap yang

diambil individu yang bersangkutan terhadap nilai tetentu. Ketika individu

membeli suatu produk bermerk terkemuka, manfaat inti dari produk itu

tidak lagi menjadi perhatiannya, tetapi pusat perhatiannya adalah apakah

merek produk itu mampu membantu dirinya dalam mengekspresikan nilai-

nilai yang diinginkannya. Ketika individu membeli mobil mewah BMW

misalnya, pusat perhatiannya bukan manfaat produk itu (memudahkan

mobilitas), tetapi yang menjadi perhatian utamanya adalah gengsi kelas

sosial.

d. Fungsi pengetahuan

Sikap seseorang terhadap suatu objek sejalan dengan pengetahuannya

terhadap objek sikap tersebut. Dari seluruh informasi itu individu memilah-

milah informasi yang relevan dan tidak relevan dengan kebutuhannya.

Informasi yang tidak relevan akan diabaikan begitu saja. Jika seorang

individu sebelumnya telah mengetahui kualitas gaya hidup mewah yang
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pernah dijalaninya, maka hal itu akan mengurangi ketidakpastian atas risiko

pilihannya menjalani gaya hidup tersebut.

Dengan penjelasan di atas, sikap mempunyai fungsi yang berbeda-beda

bergantung pada kondisi yang melingkupi seseorang. Fungsi yang diperankan

akan mempengaruhi evaluasi secara keseluruhan atas suatu objek. Jika individu

lebih mementingkan ekspresi dan aktualisasi diri, maka sikap yang dikembang

terhadap gaya hidup mewah akan disesuaikan dengan kebutuhan aktualisasi

dirinya. Dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup individu akan mengembangkan

kriteria berdasarkan kemampuan atribut gaya hidup mengekspresikan nilai-nilai

dirinya. Atribut gaya hidup mewah yang membantu mengekspresikan dirinya

akan dipilih untuk dijalani, dan tentu saja individu akan bersikap positif, begitu

juga sebaliknya.

3. Pembentukan Sikap

Sikap tidak dibawa sejak lahir, tetapi dibentuk sepanjang perkembangan

individu yang bersangkutan. Sikap itu dibentuk dan dipelajari dalam hubungannya

dengan objek-objek tertentu (Walgito, 2003). Dalam interaksi sosial, terjadi

hubungan saling mempengaruhi di antara individu yang satu dengan yang lain

yang akan mempengaruhi pola perilaku individu itu sebagai anggota masyarakat.

Individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek

psikologis yang dihadapinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

pembentukan sikap (Azwar, 2000) adalah:
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a. Pengalaman pribadi

Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi terjadi dalam

situasi yang melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan

emosi, penghayatan terhadap pengalaman akan lebih mendalam dan lebih

lama membekas. Namun suatu pengalaman tunggal jarang sekali menjadi

dasar pembentukan sikap, karena biasanya individu tidak melepaskan

pengalaman yang sedang dialaminya dari pengalaman-pangalaman lain

yang terdahulu, yang relevan.

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap konformis atau

searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini

dimotivasi antara lain oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk

menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

c. Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan dapat mewarnai sikap dan memberikan corak pada pengalaman

individu.

d. Media massa

media massa mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan

kepercayaan seseorang. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh media

massa, apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam menilai

sesuatu hal sehingga terbentuklah suatu arah sikap.
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e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai

pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar

pengertian dan konsep moral dalam diri individu.

f. Pengaruh faktor emosional

Suatu bentuk sikap kadang merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi

yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk

mekanisme pertahanan ego.

4. Perubahan dan Pengubahan Sikap

Secara garis besar perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor pokok

(Walgito, 2003), yaitu:

a. Faktor individu itu sendiri atau faktor dalam

Individu dalam menanggapi dunia luarnya bersifat selektif, artinya apa yang

datang dari luar tidak begitu saja diterima, tetapi sebelumnya akan diseleksi

terlebih dahulu sehingga dapat diketahui mana yang akan diterima dan mana

yang akan ditolak.

b. Faktor luar atau faktor eksteren

Faktor luar adalah hal-hal atau keadaan yang ada diluar diri individu,

merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Hubungan ini

dapat terjadi secara langsung antara individu dengan individu lain, antara

individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Dapat

juga secara tidak langsung yaitu melalui perantara alat-alat komunikasi.
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Hubungan yang secara tidak langsung ini dapat dengan sengaja diberikan,

misalnya adanya komunikator yang dengan sengaja memberikan sesuatu dengan

tujuan untuk membentuk atau mengubah sesuatu sikap tertentu, dan ada secara

tidak langsung atau tudak sengaja diberikan, yaitu menciptakan situasi yang

memungkinkan dapat menimbulkan perubahan atau pembentukan sesuatu sikap

yang dikehendaki.

5. Karakteristik (dimensi) Sikap

Sax menunjukkan beberapa karakteristik (dimensi sikap) (dalam Azwar,

2000), yaitu:

a. Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilah pada dua arah kesetujuan

yaitu apakah setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung,

memihak atau tidak memihak terhadap sesuatu atau seseorang sebagai

objek. Orang yang setuju, mendukung atau memihak terhadap suatu objek

sikap berarti memiliki sikap yang arahnya positif sebaliknya mereka yang

tidak setuju atau tidak mendukung dikatakan memiliki sikap yang arahnya

negatif.

b. Sikap memiliki intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan sikap terhadap

sesuatu belum tentu sama meskipun arahnya mungkin tidak berbeda.

c. Sikap memiliki keluasan, maksudnya kesetujuan atau ketidak setujuan

terhadap suatu objek sikap dapat mengenai aspek yang sedikit dan sangat

spesifik tetapi dapat pula dapat mencakup banyak sekali aspek yang ada

pada objek sikap.
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d. Sikap memiliki konsistensi, maksudnya adalah kesesuaian antara pernyataan

sikap dengan responnya terhadap objek sikap termaksud. Konsistensi sikap

diperlihatkan oleh kesesuaian sikap antar waktu. Untuk dapat konsisten

sikap harus bertahan dalam diri individu dalam jangka waktu yang relatif

panjang. Sikap yang sangat cepat berubah, labil, tidak dapat bertahan lama

dikatakan sebagai sikap yang bersifat inkonsisten. Sikap yang tidak

konsisten yang tidak menunjukkan kesesuaian antara pernyataan sikap dan

perilakunya, akan sulit untuk diinterpretasi dan tidak banyak berarti dalam

memahami serta memprediksi perilaku individu yang bersangkutan.

e. Spontanitas, yaitu menyangkut sejauh mana kesiapan individu untuk

menyatakan sikapnya secara spontan. Sikap dikatakan memiliki spontanitas

yang tinggi apabila dapat dinyatakan secara terbuka tanpa harus melakukan

pengungkapan atau desakan lebih dahulu agar individu mengemukakannya.

6. Sikap Terhadap Gaya Hidup Mewah

Chaney (dalam Masmuadi & Rachmawati, 2007) mengatakan bahwa gaya

hidup merupakan ciri sebuah dunia modern, gaya hidup adalah pola-pola tindakan

yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Sedangkan menurut

Minor dan Mowen (dalam Mayasari, 2012), gaya hidup menunjukkan bagaimana

orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana

mengalokasikan waktu.

Gaya hidup berfungsi dalam interaksi dengan cara-cara yang mungkin tidak

dapat dipahami oleh orang yang tidak hidup dalam masyarakat modern. Ancok

(dalam Masmuadi & Rachmawati, 2007), berpendapat bahwa gaya hidup
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merupakan pengaruh dari adanya modernisasi. Perilaku gaya hidup tersebut

mengarah pada suka berbelanja (shopoholics), pola konsumsi, kebiasaan

merayakan hari-hari penting seperti hari ulang tahun, perkawinan, syukuran, dan

sebagainya di restoran. Bagi orang-orang modern, gaya hidup semacam ini dapat

dilakukan demi gengsi di mata orang lain.

Menurut Soekatno (2008) gaya hidup mewah atau gaya hidup selebritis

sebagai objek dan lambang gerakan hedonisme yang menyatakan bahwa

kenikmatan dan kebahagiaan adalah “baik” dan terbesar dalam kehidupan.

Dengan demikian, gaya hidup yang dimiliki para seniman, aktor/aktris sangat

identik dengan pola perilaku konsumtif, kehidupan yang gemerlap dan hidup

dengan kemewahan.

Mahasiswa menganggap bahwa penampilan dan gaya hidup mewah

merupakan simbol status yang lebih tinggi dalam kelompoknya. Gaya hidup

mewah mengandung ciri-ciri penggunaan atribut yang sedang tren, misalnya saja

pemilihan model pakaian dengan merek terkenal, menggunakan rentetan

perhiasan mahal, penggunaan telepon genggam (HP) dengan fasilitas layanan

terbaru, berbelanja di pusat perbelanjaan terkenal seperti mall atau mengendarai

kendaraan mewah hingga trend bergonta-ganti pasangan.

Penerimaan mahasiswa terhadap gaya hidup mewah yang diwujudkan

dengan berperilaku konsumtif, dan gaya hidup tinggi adalah bukti adanya sikap

yang positif terhadap gaya hidup mewah. Calhoun dan Acocella (dalam Mashuri,

2007) mendefinisikan sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang

melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap
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objek-objek tersebut dengan cara tertentu. Sikap terhadap gaya hidup mewah

berarti adanya semacam persiapan untuk bereaksi terhadap gaya hidup mewah

dengan cara-cara tertentu (Azwar, 2005).

Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif, dalam sikap

positif kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, dan

mengharapkan objek tertentu. Sedangkan sikap negatif terdapat kecenderungan

untuk menjauhi, menghindari, membenci dan tidak menyukai objek tertentu

(Sarwono, 1989).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa mahasiswa yang mempunyai sikap

positif terhadap gaya hidup mewah berarti mahasiswa tersebut menyenangi dan

mengharapkan gaya hidup tersebut, sebagai bentuk perasaan mendukung dan

memihak karena mereka senang dan menyukai sesuai dengan yang mereka

harapkan. Sebaliknya bagi mahasiswa yang memiliki sikap negatif terhadap gaya

hidup mewah, berarti mahasiswa tersebut tidak menyenangi dan tidak

mengharapkan adanya gaya hidup mewah yang berlangsung di sekelilingnya,

karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.

7. Komponen Sikap terhadap Gaya Hidup Mewah

Menurut Walgito (2003), sikap mengandung tiga komponen yang mem-

bentuk struktur sikap yaitu:

a. Komponen kognitif (komponen Perseptual), yaitu komponen yang berkaitan

dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang

berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi gaya hidup mewah.

Wanita pangilan frellance meyakini kehidupan mewah merupakan dambaan
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setiap orang, mereka juga meyakini bahwa tingkat kesejahteraan seseorang

dapat dilihat dari cara seseorang menikmati hidupnya. Wanita pangilan

mungkin menilai gaya hidup mewah merupakan strata kehidupan tertinggi

dan oleh karena mereka menilai atribut itu secara positif memungkinkan

mereka bersikap secara positif.

b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap gaya hidup

mewah. Seorang wanita pangilan yang menyenangi kehidupan mewah akan

bereaksi terhadap objek yang berkaitan dengan gaya hidup mewah. Reaksi

yang mungkin ditampilkan adalah perasaan tertarik, rasa nyaman, bahagia

dan kepuasan.

c. Komponen konatif (komponen perilaku atau action component), yaitu

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap

gaya hidup mewah. Pada komponen ini akan terlihat intensitas sikapnya dari

besar kecilnya kecenderungan wanita pangilan berperilaku mewah seperti

menghabiskan waktu dan uangnya untuk membelanjakan benda-benda

mewah.

Dengan demikian, komponen sikap wanita panggilan terhadap gaya hidup

mewah adalah, komponen kognitif, afektif dan konatif.

D. Kerangka Berfikir

Teori utama yang digunakan dalam mengkaji dan membahas persoalan

dalam penelitian ini adalah teori sikap menurut Baron dan Byrne (dalam Walgito,

2003) dan teori perilaku seks bebas menurut Sarwono (2012). Dalam penelitian
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ini, peneliti menetapkan subjek penelitian adalah sales promotion girl yang

berstatus mahasiswi.

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat

seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenisnya. Bentuk-

bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik

sampai tingkahlaku berkencan, bercumbu dan bersenggama (Rimawati, 2010).

Hubungan seks sebelum pernikahan makin hari makin menjadi sorotan.

Salah satu sebabnya adalah makin banyaknya kasus-kasus hubungan seks sebelum

nikah di masyarakat. Sebab yang lebih mendasar lagi adalah masih belum bisa

diterimanya perilaku seks sebelum nikah oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Norma yang berlaku hanya bisa menerima perilaku seksual dalam wadah

perkawinan.

Di sinilah suatu masalah acap kali muncul dalam kehidupan para mahasiswa

karena mereka ingin mencoba-coba segala hal, termasuk yang berhubungan

dengan fungsi ketubuhannya yang juga melibatkan pasangannya. Namun dibalik

itu semua, faktor internal paling memengaruhi perilaku seksual individu sehingga

mengarah pada perilaku seksual pranikah pada mahasiswi adalah berkembangnya

organ seksual. Bila dorongan seks terlalu besar sehingga menimbulkan konflik

yang kuat, maka dorongan seks tersebut cenderung untuk dimenangkan dengan

berbagai dalih sebagai pembenaran diri (Pratiwi, & Basuki, 2010).

Perilaku seks bebas yang perlu dibatasi dalam penelitian ini adalah perilaku

seks bebas yang melibatkan kehidupan pribadi sales promotion girl, termasuk



40

juga upaya untuk memperoleh kebutuhan gaya hidup yang mewah dengan cara

memberikan layanan seksual pada teman pria dan teman kencannya.

Ketika kuliah, mahasiswi biasanya lemah dalam penggunaan alat

panaptikon dirinya, yakni lemah dalam pendayagunaan nilai-nilai, norma dan

kepercayaan, atau dalam perspektif Freudian disebut superego, maka

kecenderungan yang ada, mereka lebih suka bertindak ceroboh trial and error.

Hanya sekedar memenuhi tabiat aktualisasi diri yang berlebihan, ia rela

mengorbankan moralitasnya memenuhi kehendak mendapatkan pujian dari

kelompok referensinya (Amiruddin dkk, 1998).

Mereka juga selalu berusaha untuk mencari informasi tentang seksualitas

dengan berbagai cara baik dari media, majalah, atau pun informasi dari teman

yang telah melakukan seks hanya untuk memenuhi kebutuhan ingin tahunya tanpa

dapat menyaringnya guna untuk menyalurkan kenikmatan seksualnya semata.

Bahkan mereka terdorong untuk mencoba melakukan perilaku seksual tersebut.

Mereka juga akan merasa ditertawakan oleh teman jika menolak atau pandangan

bahwa tidak ada yang mau berpacaran dengan orang yang menolak berhubungan

intim, dari anggapan tersebutlah yang dapat memperburuk kondisi kesehatan

reproduksi (Aini & Ramadhi, 2013).

Kartono (2008), menyatakan seks bebas itu sama dengan promiskuitas atau

campur aduk seksual tanpa aturan. Revolusi seks yang dipopulerkan tiga puluh

lima tahun yang lalu terkenal dengan selogan seks bebas. Penganut aliran ini

beranggapan bahwa masalah seks itu sepenuhnya adalah masalah pribadi dan

mereka lebih mengutamakan kebahagiaan individu.
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Dewasa ini, fenomena hidup materialistik yang longgar dari kendali

spiritualistik semakin menggejala di kalangan masyarakat dunia ketiga. Ekspos

nilai hidup kapitalis mempercepat proses perubahan nilai hidup manusia di dunia

ketiga kearah nilai materialistik dan hedonistik. Ekspos ini diperlukan oleh sistem

kapitalis agar orang menjadi konsumtifistik. Demi meniru gaya hidup orang-orang

di negara industri yang sangat konsumtif ini, orang-orang di dunia kerja harus

memiliki nilai tambah dan mau bekerja (Ancok, 2004). Hal ini pula lah yang

mencetuskan ide sebagian mahasiswi untuk bekerja sebagai sales promotion girl

sambil kuliah.

Amiruddin, Thohir, Frieda, & Pudjosantosa, (1998), pada masa yang serba

tanggung inilah mahasiswa mencoba menemukan identitas diri. Individu

melakukan konstruksi diri untuk kepentingan eksistensi dalam kebersamaan. Di

saat seperti ini individu cenderung bersikap eksperimental terhadap semua

pengalaman baru meskipun sebenarnya pengetahuan itu bukan untuk

konsumsinya. Akibatnya, individu sering kali lepas kontrol dan suka menerabas

norma, termasuk norma-norma seks dalam hal ini melakukan praktik sebagai

wanita panggilan yang memberikan layanan seksual.

Pengaruh media dan televisi pun seringkali diimitasi oleh mahasiswi dalam

perilakunya sehari-hari. Misalnya saja mahasiswi yang menonton film remaja

yang berkebudayaan barat, melalui observational learning, mereka melihat

perilaku seks itu menyenangkan dan dapat diterima lingkungan. Hal ini pun

diimitasi oleh mereka, terkadang tanpa memikirkan adanya perbedaan
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kebudayaan, nilai serta norma-norma dalam lingkungan masyakarat yang berbeda

(Pratiwi, & Basuki, 2010).

Kesulitan yang timbul kemudian adalah apabila pengetahuan orangtua

kurang memadai menyebabkan sikap kurang terbuka dan cenderung tidak

memberikan pemahaman tentang masalah-masalah seks anak. Akibatnya anak

mendapatkan informasi seks yang tidak sehat. Beberapa peneliti menyimpulkan

hasil penelitiannya sebagai berikut: informasi seks yang tidak sehat atau tidak

sesuai dengan perkembangan usia mahasiswa ini mengakibatkan individu terlibat

dalam kasus-kasus berupa konflik-konflik dan gangguan mental, ide-ide yang

salah dan ketakutan-ketakutan yang berhubungan dengan seks. Dalam hal ini,

terciptanya konflik dan gangguan mental serta ide-ide yang salah dapat

memungkinkan seorang mahasiswi untuk melakukan perilaku seks bebas (Pratiwi

& Basuki, 2010).

Salahsatu rumusan untuk menggambarkan interaksi pengaruh lingkungan

terhadap perilaku mahasiswi tersebut diformulasikan oleh Kurt Lewin, bahwa

taman (lingkungan) beserta tata-riasnya adalah aspek lingkungan tempat manusia

berperilaku. Oleh karena itu, taman beserta tata riasnya akan ikut menentukan

perilaku manusia (Ancok, 2004). Dengan kata lain lingkungan gaya hidup modern

perkotaan yang serba gemerlap dan pola pergaulan ala barat yang diterima

mahasiswi di perkotaan akan menimbulkan bentuk-bentuk perilaku seks bebas.

Gaya hidup hedonis yang berorientasi pada kesenangan tidak terlepas pada

pola perilaku konsumtif. Mahasiswi menganggap bahwa penampilan dan gaya

hidup mewah merupakan simbol status yang lebih tinggi dalam kelompoknya. Hal
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ini menimbulkan adanya sikap untuk bersaing dalam penampilan diri seperti

memakai pakaian bermerek dan modis, gaya rambut, dan barang-barang mewah

lainnya. Kecenderungan perilaku ini akan mengarah pada hanya mementingkan

faktor keinginan (want) dari pada kebutuhan (need) yang mengutamakan pada

kesenangan pada materi (Masmuadi & Rachmawati, 2007).

Dengan demikian, lewat gaya hidup yang mewah dan serba gamang ini,

individu dapat menangkap anggapan jika seandainya mereka mendapatkan

suguhan informasi yang syur dan menggairahkan dari para selebritis yang

menggoda, imajinasi yang merajai pada saat ini dan menjadi gosip-gosip sampah

yang tak kunjung habisnya dan mengisi hari-hari panjang dari jaga dan mimpi

mahasiswi, yakni gosip dari ukuran celana dalam, bra, hingga desah ranjang

menggoda perselingkuhan mereka. Dari pasangan yang satu dengan pasangan

yang lainnya, kumpul kebo, kebebasan, kenikmatan, dan kebahagiaan manusia

yang semuanya sangat menguras perhatian dan imajinasi individu tentang makna

kemewahan dan idealitas kesempurnaan hidup manusia di dunia (Soekatno, 2008).

Kajian perilaku seks dalam penelitian ini lebih mengacu pada sexual

behavior yang bersumber pada gaya hidup mewah atau menyangkut pengertian

sosial dan kultural yaitu perilaku seks bebas, sebagaimana diungkap oleh

Malinowski, “sex in the widest meaning… is rather as sociological and cultural

force than more bodily relation of two individual.” Yang berarti “seks dalam

pengertiannya yang paling luas… lebih bersifat sosiologis dan kultural daripada

sekedar hubungan badan antara dua individu” (Soekatno, 2008).
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Ancok (2004) berpendapat, bagi pemandang atau penikmat taman

(gambaran lingkungan individu), taman yang indah akan menimbulkan perasaan

senang. Suasana hati seseorang sangat ditentukan oleh apa yang dilihatnya.

Sebagai contoh, jika seorang merasakan bahwa gaya hidup mewah itu

menimbulkan efek negatif, misalnya mabuk-mabukan yang akhirnya

menimbulkan kecelakaan dan berurusan dengan polisi, maka ia akan bersikap

negatif. Sebaliknya, kalau individu merasakan gaya hidup mewah itu sangat

menyenangkan, maka sikapnya terhadap gaya hidup mewah akan positif.

Seperti telah dikemukakan oleh middle-brook (dikutip Azwar, dalam Aini &

Ramadhy, 2013), bahwa adanya pengalaman yang menyenangkan dengan dengan

suatu obyek cenderung akan membentuk sikap terhadap objek tersebut, dan

sebaliknya tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu obyek akan

membentuk sikap yang negatif terhadap obyek tersebut.

Seorang pakar psikologi perintis pengukuran sikap yaitu Thurstone dan

Osgood (dalam Azwar, 2005), mengatakan sikap adalah suatu bentuk evaluasi

atau reaksi perasaan, reaksi ini didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu

yang akan memberikan kesimpulan nilai baik dan buruk, suka atau tidak suka dan

akan bermuara konsep reaksi pada objek sikap. Dengan kata lain sikap adalah

derajat efek positif dan efek negatif yang dikaitkan dengan suatu objek psikologi.

Sedangkan sikap merupakan semacam persiapan untuk bereaksi dengan suatu

objek dengan cara-cara tertentu (Azwar, 2005).

Menurut Soekatno, (2008) dunia gemerlap, seks dan seksualitas atau secara

sarkatis, wajah cantik, tubuh mulus dan keperawanan atau secara umum wacana
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ketubuhan memang menjadi senjata andalan yang cukup ampuh dan jitu untuk

meraih uang, juga untuk mendapatkan kepentingan apa saja yang diharapkan. Hal

ini pula lah yang menjadi landasan sales promotion girl memutuskan berperilaku

seks dan memutuskan memberikan layanan seksual kepada teman kencannya.

Seperti yang diungkapkan Miller (dalam Soekatno, 2008) bahwa “lelaki menyukai

persetubuhan, begitu juga perempuan. Itu tidaklah merugikan bagi siapapun. Dan

tidak juga berarti kamu harus mencintai setiap orang yang kamu setubuhi atau

yang menyetubuhimu”.

Rimawati (2010) menjelaskan kehidupan pekerja seks yang sebagian besar

menyukai dunia malam menunjukkan bahwa pengaruh gaya hidup modern telah

merubah persepsi dan sikap mereka terhadap nilai keperawanan dan perilaku seks

bebas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rimawati (2010), sebagian kecil

mahasiswi menganggap bahwa pada jaman modern saat ini sudah sangat sulit

sekali menemukan seorang perempuan yang masih perawan karena hampir semua

teman yang dikenal telah melakukan hubungan seks bebas sebelum menikah.

Pengaruh kehidupan yang serba bebas dan modern ini menyebabkan mahasiswi

akhirnya masuk ke perdagangan seks bebas sebagai wanita panggilan berstatus

mahasiswa dengan kedok sales promotion girl.

Sebagaimana diungkapkan Freud, libido adalah hal yang paling mendasar

dalam kehidupan manusia. Pemuasan libido adalah simbol akan kebahagiaan dan

kepuasan hidup karena memang tidak ada intuisi apapun di dunia ini yang

menjanjikan imajinasi dan kenikmatan yang terlebih, yang paling nyata dan

mudah didapat, kecuali seks dan seksualitas. Dengan memuaskan seks dan
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seksualitas secara bebas, manusia seakan mendapatkan separuh, bahkan seluruh

kebahagiaan hidup itu (Soekatno, 2008).

Usia juga menunjukkan hubungan dengan standar seks bebas. Beberapa

penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dengan usia yang lebih tua mempunyai

standar lebih bebas daripada mahasiswa yang masih muda (Sprecher dalam

Rimawati, 2010). Peneltian Rimawati (2010) menjelaskan dinamika responden

yang masih berusia 19 tahun, pada awalnya belum mengenal komersialisasi seks,

namun karena ajakan dari salah satu responden yang lebih tua, akhirnya

responden memasuki dunia ‘ayam kampus’ untuk mendapatkan keuntungan lebih

dari segi ekonomi selain hanya sebagai simpanan saja dari pacar pertamanya yang

sudah menikah. Standar seks akan semakin lebih permissive ketika responden

sudah bertambah umur dan sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak

dalam interaksi seksual dengan klien.

Seks bebas dipandang perilaku yang tidak wajar, tidak terkecuali oleh

semuanya. Bukan saja oleh agama dan Negara, tapi juga oleh filsafat. Ironinya,

perilaku demikian nyatanya cenderung disukai oleh anak muda terutama kalangan

mahasiswa yang memang secara biologis sedang tumbuh menuju pematangan

(Amiruddin, dkk, 1998). Selanjutnya Kartono (2008) menambahkan, pada

umumnya perilaku seks bebas yang terjadi berdasarkan kepada dorongan seksual

yang sangat kuat serta tidak sanggup mengontrol dorongan seksual. Selanjutnya

perilaku seks bebas atau free sex dipandang sebagai salah satu perilaku seksual

yang tidak bermoral dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat

istiadat.
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Dari kajian berbagai literatur baik yang berupa hasil-hasil penelitian

maupun textbook, Clayton dan Bokemeier (dalam Faturochman. 1992)

menyimpulkan bahwa perilaku seks sebelum nikah erat sekali kaitannya dengan

sikap permisif terhadap perilaku seks sebelum nikah tersebut. Sikap sebagai

predisposisi perilaku memang tidak selamanya akan manifes. Menurut Fishbein

dan Ajzen (1975) serta Worchel dan Cooper (dalam Faturochman. 1992) sikap

dan perilaku bisa konsisten apabila sikap dan perilaku yang dimaksud adalah

spesifik dan ada relevansinya satu dengan yang lain. Karena sikap terhadap gaya

hidup mewah dengan hubungan seks sebelum nikah spesifik relevan satu dengan

yang lain, maka sikap tersebut bisa menjadi prediktor bagi perilakunya.

Hasil sebuah penelitian yang dilakukan Faturrochman (1992) bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks sebelum nikah dapat

dibedakan antara faktor-faktor di luar individu dan di dalam individu. Faktor di

dalam individu yang cukup menonjol adalah sikap terhadap gaya hidup mewah.

Sikap itu sendiri banyak dipengaruhi oleh faktor luar dan dalam diri individu.

Dengan demikian faktor sikap dapat dijadikan prediktor yang kuat terhadap

munculnya perilaku seks sebelum menikah. Oleh karena itu untuk memahami

perilaku seks sebelum menikah bisa dilihat dari sikapnya.

E. Asumsi

1. Sales promotion girl merupakan profesi yang bergerak dalam pemasaran

atau promosi yang mempresentasikan produk dengan ciri-ciri adalah wanita,

karakter fisik menarik, komunikatif, dan ramah.
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2. Sales promotion girl menjangkau tempat-tempat, tidak hanya kafe atau

tempat nongkrong high-class, tapi juga menuju pada tempat-tempat umum

yang cukup banyak orang menengah kebawah seperti contohnya taman kota,

sehingga terdapat kemungkinan besar menemukan relasi baru yang lebih

luas dan bebas.

3. Pergaulan bebas memungkinkan setiap individu gagal dalam mengontrol

impuls seksual sehingga terjadi jalinan yang lebih intim di luar ketentuan

norma.

4. Sikap sales promotion girl yang tinggi terhadap gaya hidup mewah pada

masyarakat perkotaan menimbulkan minat terhadap atribut kehidupan

modern seperti seks secara bebas.

5. Perubahan sosial menyebabkan pola seks yang konvensional menyebabkan

perubahan pelaksanaan seks bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan

rohaniah, namun juga kepada kebutuhan materi.

6. Jika sales promotion girl merasakan bahwa gaya hidup mewah itu

menimbulkan efek merugikan, maka ia akan bersikap negatif. Sebaliknya,

kalau sales promotion girl merasakan gaya hidup mewah itu

menyenangkan, maka sikapnya terhadap gaya hidup mewah akan positif

7. Semakin positif sikap terhadap gaya hidup mewah, maka semakin tinggi

perilaku seks bebas sales promotion girl. Sebaliknya semakin negatif sikap

terhadap gaya hidup mewah, maka semakin rendah perilaku seks bebas pada

sales promotion girl.
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F. Hipotesis

Adapun dalam penelitian ini hipotesis yang akan di uji adalah adanya

hubungan positif antara sikap terhadap gaya hidup mewah dengan perilaku seks

bebas sales promotion girl berstatus mahasiswi di Pekanbaru. Artinya jika

semakin positif sikap terhadap gaya hidup mewah maka semakin tinggi perilaku

seks bebas sales promotion girl yang berstatus mahasiswi di Pekanbaru.

Sebaliknya, semakin negatif sikap terhadap gaya hidup mewah maka semakin

rendah perilaku seks bebas pada sales promotion girl yang berstatus mahasiswi di

Pekanbaru.


