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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku hubungan seks pranikah sudah dari dulu ada. Namun belakangan

ini sikap permisif tersebut lebih ditunjukkan secara terbuka dikarenakan pengaruh

negatif dari iklim sosial terhadap pola pergaulan anak muda sekarang. Dulu orang

menganggap kalau seks dilakukan setelah menikah. Sekarang perilaku seks

pranikah terkesan sebagai suatu yang lumrah.

Hurlock (1998) mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab perilaku

seksual remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang disebabkan

oleh pertumbuhan psikologis dan psikis remaja yang mengalami perubahan dari

masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini hormon-hormon alat reproduksi

mulai berfungsi sehingga menimbulkan dorongan seksual pada individu yang

bersangkutan dan hal ini menuntut untuk segera dipuaskan. Faktor eksternal

merupakan faktor yang berasal dari luar individu yang menimbulkan dorongan

seksual sehingga memunculkan perilaku seksual. Stimulus eksternal tersebut

dapat diperoleh melalui pengalaman kencan, informasi mengenai seksualitas,

diskusi dengan teman, pengalaman masturbasi, jenis kelamin, pengaruh orang

dewasa serta pengaruh buku-buku bacaan dan tontonan porno.

Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) pada tahun

2012 mengungkap beberapa perilaku berpacaran remaja yang belum menikah,
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antara lain, sebanyak 29,5 % remaja pria dan 6,2 % remaja wanita pernah meraba

atau merangsang pasangannya, sebanyak 48,1 % remaja laki-laki dan 29,3 %

remaja wanita pernah berciuman bibir, sebanyak 79,6 % remaja pria dan 71,6 %

remaja wanita pernah berpegangan tangan dengan pasangannya. Selain itu,

diketahui, umur berpacaran untuk pertama kali paling banyak adalah 15-17 tahun,

yakni pada 45,3 % remaja pria dan 47,0 % remaja wanita. Dari seluruh usia yang

disurvei yakni 10-24 tahun, cuma 14,8 % yang mengaku belum pernah pacaran

sama sekali (http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=936/ 2013/11/08

Kondisi Remaja Mengkhawatirkan).

Remaja putri makin sulit mengelak, bila bentuk rayuan gombal sang pacar

meminta bukti ketulusan cintanya dengan berhubungan seks. Inilah yang

seringkali disalahartikan oleh kalangan remaja. Bukti cinta diukur dengan sebatas

hubungan seks. Penyerahan kehormatan wanita atau pasangan untuk dinikmati

seketika adalah bukti ketulusan cinta sang pacar (putri) dan akibat lebih jauh dari

tindakan tersebut tidak lagi dipikirkan. Seperti terjadinya kehamilan pranikah

pada remaja putri tersebut.

Sebab terjadinya kehamilan pranikah dapat dikategorikan dalam dua

dimensi, yakni dimensi pasif (wanita hamil sebagai korban perkosaan dan

pemaksaan sejenis), dan dimensi aktif (wanita memang berkeinginan melakukan

hubungan seksual). Kedua dimensi dimuka, dipicu oleh sebab-sebab yang luas.

Beberapa diantaranya adalah maraknya pornografi di tengah masyarakat,

kemudahan memperoleh akses ke sumber-sumber pemuasan seksual, kebebasan

dalam pergaulan, dan pergeseran nilai-nilai moral. Sebab-sebab itu tidak akan
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melahirkan hubungan seksual pranikah bila remaja memiliki internal locus of

control yang kuat. Lemahnya kendali internal disebabkan kegagalan pendidikan

seks baik dalam keluarga, sekolah atau masyarakat. Akibat dari lemahnya kendali

internal, remaja mudah terpengaruh oleh hal-hai yang berasal dari luar dirinya

seperti provokasi media, dan pengaruh teman-teman pergaulannya (Mendatu,

2007). Menurut Dolri (dalam Srijauhari, 2008) hamil pranikah merupakan salah

satu imbas dari adanya pergaulan bebas dan pernikahan merupakan alternatif

untuk menutupi aibnya, baik pernikahan yang dilakukan secara resmi maupun

secara tidak resmi (nikah siri).

Hasil survey yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) pada

tahun 2010, menyatakan bahwa sebanyak 51 dari 100 remaja perempuan tidak

lagi perawan. Rentang usia remaja yang pernah melakukan hubungan seks

pranikah antara 13-18 tahun. Temuan serupa juga terjadi di kota-kota besar lain di

Indonesia. Di Surabaya, remaja perempuan lajang yang kegadisannya sudah

hilang mencapai 54 %, di Medan 52 %, Bandung 47 % dan Jogjakarta 37 % dan

dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2010, menyebutkan

bahwa tingkat kehamilan pranikah yang mencapai 17 % tiap tahun, bermuara pada

praktik aborsi hingga rata-rata mencapai 2,4 juta jiwa per tahun

(http://riau.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=2267/2011/02/16/50 Persen

Remaja Kota Besar Tak Lagi Perawan.html)

Data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Tingginya kasus
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penyakit Human Immunodeficiany Virus/Acquired Immnune Deficiency Syndrome

(HIV/AIDS), khususnya pada kelompok umur remaja, salah satu penyebabnya

akibat pergaulan bebas. Hasil penelitian di 12 kota di Indonesia termasuk

Denpasar menunjukkan 10-31% remaja yang belum menikah sudah pernah

melakukan hubungan seksual. Di kota Denpasar dari 633 pelajar Sekolah

Menengah Tingkat Atas (SLTA) yang baru duduk di kelas II, 155 orang atau

23,4% mempunyai pengalaman hubungan seksual. Mereka terdiri atas putra 27%

dan putri 18% (http://riau.bkkbn.go.id/rubrik/405/2011/01/31/dampak dari

pergaulan bebas.html).

Hasil survei Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Aceh

merilis sebuah fakta mengejutkan. Dari 40 siswa yang disurvei, ditemukan 90 %

di antaranya pernah mengakses film dan foto porno. Sebanyak 40 % lainnya

mengaku pernah petting atau menyentuh organ intim pasangannya. Fakta lebih

mengagetkan, sebanyak lima dari 40 siswa mengaku pernah melakukan hubungan

seks pranikah bersama pacar. Penelitian ini dilakukan di satu pesantren dan tiga

SMU di Banda Aceh dan Aceh Besar. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya

perubahan perilaku remaja di Aceh yang kian mengkhawatirkan, baik pola

pergaulan maupun pergeseran moral. Menurut pengakuan siswa, akses film porno

mereka peroleh dari perangkat teknologi komunikasi seperti handpone dan

sejenisnya, media internet maupun tukaran flashdisk sesama teman sebaya

(http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1087/2014/03/25/ Perilaku

Menyimpang ABG Aceh Kian Memprihatinkan.html)
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Banyak contoh kasus kehamilan pranikah yang terjadi dalam lingkungan

masyarakat. Meskipun pasangan tersebut menggunakan cara-cara atau alat-alat

pencegah kehamilan, tetap saja risiko hamil di luar nikah menduduki peringkat

atas. Belum lagi jika dilihat dari segi psikologi dan sosial, kehamilan di luar nikah

tentu saja akan mempengaruhi status sosial dirinya, keluarga, serta menambah

rasa depresi dan ketakutan yang mendalam. Terlepas dari semua itu,

tanggungjawab yang terbesar adalah apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah

kehamilan tersebut.

Seperti yang terjadi di Desa Amal Bakti Kecamatan Pinggir Kabupaten

Bengkalis, ada beberapa pasangan muda yang menikah karena kehamilan di luar

nikah, yaitu si calon istri telah dihamili terlebih dahulu oleh calon suaminya

sebelum mereka sah menjadi sepasang suami isteri. Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan peneliti pada tanggal 7 Januari 2011 pada sepasang suami isteri

yaitu ST (22 tahun) dan YD (25 tahun), didapati bahwa mereka mengalami

tekanan terhadap dorongan seksual yang mereka hadapi dengan cara menunjukkan

sikap sebagai pemberontak terhadap larangan orangtua mereka.

Menurut ST (isteri) ia melakukan hubungan seks di luar nikah karena ia

ingin memberontak terhadap larangan orangtua yang melarang ia berpacaran

dengan pacarnya karena orangtuanya tidak menyukai pacarnya tersebut terkait

dengan tingkah laku dan kepribadian dari sang pacar. Akhirnya mereka

melakukan hubungan seks di luar nikah agar terjadi kehamilan pada dirinya dan

akhirnya ketika ia hamil maka mau tidak mau merekapun akan dinikahkan.

“karena orangtua tidak setuju...karena nggak suka dengan calon suami
saya...ya mungkin karena kepribadiannya, tingkah lakunya yang kurang
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menarik dimata orangtua saya...begitupun juga dengan pekerjaannya yang
penghasilannya yang nggak seberapa...mereka melarang saya pacaran
karena takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan...apalagi kalau
pacaran, nggak boleh terlalu bebas...tapi kalau uda terlanjur terjadi ya
mau nggak mau kami jadi dinikahkan...” (ST. 01-07)

Menurut YD (suami) ia melakukan hubungan seks di luar nikah kerena ia

juga ingin memberontak terhadap larangan orangtuanya bahwa ia tidak boleh

cepat-cepat menikah karena masih banyak beban untuk membantu orangtuanya

memenuhi kebutuhan hidup atau ekonomi keluarga. Akhirnya mereka melakukan

hubungan seks di luar nikah agar terjadi kehamilan pada pacarnya dan akhirnya

ketika pacarnya hamil maka mau tidak mau merekapun akan dinikahkan.

“orangtua melarang saya supaya jangan cepat-cepat menikah...bantulah
dulu orangtua...adik-adik masih banyak yang perlu dibiayai... jadinya ya
kami melakukan hubungan itu...supaya nanti kalau ST hamil lalu kami
mau tidak mau akan dinikahkan...” (YD. 01-04)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cara individu dalam menangani

situasi yang mengandung tekanan, yaitu kesehatan fisik, locus of control,

keterampilan memecahkan masalah (problem solving), keterampilan sosial,

dukungan sosial dan materi (Mu’tadin, 2002).

Berdasarkan keterangan di atas salah satu faktor  yang mempengaruhi

individu dalam mengatasi tekanan yang ada dalam dirinya adalah locus of control,

termasuk tekanan yang berasal dari dorongan seks dalam diri individu. Dalam

bukunya “Introduction  to Psychology”, Morgan (1986) menjelaskan bahwa locus

of control adalah keyakinan individu yang berkaitan dengan penyebab berbagai

peristiwa atau kejadian dalam hidupnya. Dengan demikian, locus of control

adalah keyakinan individu terhadap penyebab utama perilaku dan kejadian serta

peristiwa dalam hidupnya, apakah disebabkan oleh faktor dalam dirinya yaitu
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keputusan dan keinginannya sendiri atau disebabkan oleh faktor lain di luar

dirinya.

Locus of control merupakan dimensi kepribadian yang menjelaskan

bahwa individu berperilaku dipengaruhi ekspektasi mengenai dirinya

(Cvetanovsky et al, 19984; Ghufron et al, 2011). Rotter (dalam Ghufron et al

2011) menyatakan bahwa locus of control merupakan gambaran keyakinan

individu mengenai sumber penentu prilakunya.

Menurut Rotter, individu internal memandang prilaku terhadap sebuah

reinforcement merupakan hubungan sebab akibat sehingga individu dengan

orientasi internal yakin bahwa dirinya mampu mengendalikan reinforcement yang

diterimanya, sedangkan individu dengan orientasi eksternal yang lebih

memandang reinforcement sebagai sebuah hal yang datang tiba-tiba dan tidak

dapat dikendalikan sehingga mereka cenderung “pasrah” (Cvetanovsky et al,

1994). Menurut Weiten (dalam Cvetanovsky et al, 1994; Ghufron et al, 2011)

orientasi locus of control dipandang sebagai sesuatu yang kontinum dari internal

tinggi sampai eksternal rendah.

Saat ini masalah seksualitas selalu menjadi topik yang menarik untuk

dibicarakan. Hal ini dimungkinkan karena permasalahan seksual telah menjadi

suatu hal yang sangat melekat pada diri manusia. Seksualitas tidak bisa dihindari

oleh makhluk hidup, karena dengan seks mahluk hidup dapat terus bertahan hidup

menjaga kelestarian keturunanya. Masalah seksualitas di kalangan remaja adalah

masalah yang cukup pelik untuk diatasi. Perkembangan seksual itu muncul

sebagai bagian dari perkembangan yang harus dijalani, namun, di sisi lain,
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penyaluran hasrat seksual yang belum semestinya dilakukan dapat menimbulkan

akibat yang serius, seperti kehamilan pranikah.

Membahas permasalahan seks bebas yang dapat mengakibatkan

kehamilan pranikah pada pasangan muda-mudi yang kemudian terikat dalam

ikatan pernikahan merupakan suatu hal yang kompleks dan sangat menarik. Maka

dari serangkaian fenomena diatas membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti

secara mendalam mengenai locus of control pada pasangan suami isteri yang

hamil sebelum pernikahan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan beberapa

pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu: ”Bagaimanakah

gambaran locus of control pada pasangan suami isteri yang hamil sebelum

pernikahan?”.

C. Tujuan  Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran locus of

control pada pasangan suami isteri yang hamil sebelum pernikahan di Desa Amal

Bakti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

D. Keaslian Penelitian

Menurut Magdalena (dalam Widodo, 2009) perilaku seksual pada remaja

wabal/ wanita baulan yaitu remaja putri yang mempunyai perilaku seksual bebas,

dilatarbelakangi oleh adanya komunikasi orangtua dan anak yang kurang efektif

dan kepribadian locus of control yang cenderung eksternal. Kurangnya
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pengetahuan seksualitas dan kualitas komunikasi orang tua-anak dapat

menyebabkan perilaku seksual pranikah pada remaja. Selain itu, dari hasil try out

yang dilakukan oleh Widodo (2009) terhadap mahasiswa wabal dapat diketahui

bahwa, yang melatarbelakangi perilaku seksual remaja wabal yaitu dikarenakan

pengaruh lingkungan pergaulan dengan teman dan kurangnya komunikasi dengan

orangtua di dalam keluarga. Persamaan tema penelitian yang dilakukan oleh

Widodo dengan peneliti adalah sama-sama membahas tema locus of control

terhadap perilaku seksual pranikah. Perbedaan tema penelitian yang dilakukan

oleh Widodo dengan peneliti adalah pada peneliti sebelumnya membahas tema

locus of control yang berkaitan dengan efektifitas komunikasi antara orangtua dan

anak di dalam keluarga pada remaja pelaku seksual pranikah sedangkan yang akan

diteliti oleh peneliti saat ini adalah locus of control pada pasangan suami isteri

yang hamil sebelum pernikahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2009) terhadap remaja

pelaku seksual pranikah di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang menunjukkan

bahwa semakin tinggi religiusitas maka akan semakin internal locus of control

remaja pelaku seksual pranikah dan sebaliknya semakin rendah religiusitas maka

akan semakin eksternal locus of control remaja pelaku seksual pranikah.

Persamaan tema penelitian yang dilakukan oleh Handayani dengan peneliti adalah

sama-sama membahas tema locus of control terhadap perilaku seksual pranikah.

Perbedaan tema penelitian yang dilakukan oleh Handayani dengan peneliti adalah

pada peneliti sebelumnya membahas tema locus of control yang berkaitan dengan

tingkat religiusitas pada remaja pelaku seksual pranikah sedangkan yang akan
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diteliti oleh peneliti saat ini adalah locus of control pada pasangan suami isteri

yang hamil sebelum pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran,

memperluas wawasan dan perspektif pengembangan ilmu pengetahuan

dalam penelitian bidang psikologi sosial dan psikologi agama mengenai

locus of control pada pasangan suami isteri yang hamil sebelum

pernikahan.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan yang terkait untuk

meneliti lebih lanjut tentang locus of control pada pasangan suami isteri

yang hamil sebelum pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang locus of

control pada pasangan suami isteri yang hamil sebelum pernikahan. Selain itu

juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orangtua agar lebih memantau

perilaku dan pergaulan anak-anaknya, serta bermanfaat bagi masyarakat agar

lebih memperhatikan pergaulan para generasi muda saat ini sehingga membantu

mencegah terjadinya perilaku seksual pranikah yang dapat menimbulkan dampak

terjadinya kehamilan sebelum pernikahan.


