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Abstrak 

Perilaku seks pranikah di kalangan remaja pada saat ini menunjukkan angka yang 

tinggi. Pada remaja putri, perilaku seksual pranikah yang dilakukan dapat berakibat 

negatif, salah satunya yaitu rendahnya harga diri. Harga diri adalah pandangan 

keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri, bagaimana seseorang memaknai 

dirinya dan seberapa jauh dia merasa puas terhadap gambaran dirinya. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk melihat gambaran harga diri pada remaja putri yang 

melakukan seks pranikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Responden dalam penelitian ini yaitu remaja putri 

yang berjumlah tiga orang. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dua dari 

tiga responden mengalami dampak yang negatif setelah melakukan hubungan seks 

pranikah dan berada pada tahap harga diri rendah. Responden yang ketiga berada 

pada tahap harga diri tinggi karena hubungan seks pranikah tidak mempengaruhi 

harga diri responden.  

Kata kunci : seks pranikah, remaja putri, harga diri 
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Abstract 

Premarital sexual behavior among teenagers at the current time still indicates a high 

rate of tendency. For teenage girls, premarital sexual behavior may have negative 

consequences, one of which is low self-esteem. Self-esteem is an overall view of the 

individual about herself. How someone gives meaning to herself and how far she is 

satisfied with the description of herself. This research was conducted with the aim to 

see the overview of self-esteem in young women who have premarital sex. This study 

used qualitative research with phenomenological research design. Respondents in this 

study were three teenage girls. The results in this study showed that two out of three 

respondents had a negative impact after having premarital sex and were at the stage of 

low self-esteem and the third respondent was at the stage of high self-esteem because 

of premarital sex did not affect her self-esteem.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam 

kehidupan seorang individu. Masa remaja adalah periode transisi dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa. Kata remaja berasal dari istilah adolescence yang artinya 

tumbuh untuk mencapai kematangan, baik itu dari segi emosional, sosial, fisik, psikis, 

dan juga dari segi mental  (Hurlock, 2012). Batasan usia remaja menurut WHO 

(dalam Negara, 2007), adalah 12 sampai 24 tahun.  

Masa remaja menurut Sarwono (2013) ada tiga tahap yaitu remaja awal, remaja 

madya, dan remaja akhir. Pada masa remaja awal individu identik dengan pubertas. 

Pubertas adalah masa dimana alat-alat reproduksi pada seorang remaja mengalami 

kematangan dan ditandai dengan menstruasi pada remaja perempuan serta mimpi 

basah pada remaja laki-laki. Individu yang berada pada fase remaja dan sudah 

mengalami pubertas secara seksual bisa dikatakan sudah matang. Disamping itu pada 

masa remaja keingintahuan terhadap masalah seputar seks tinggi  dan memiliki 

keinginan untuk memikat lawan jenis. Hal inilah yang mendorong remaja untuk 

membentuk atau menjalin yang khusus dengan lawan jenis. Hubungan khusus ini 

secara umum disebut pacaran. Berpacaran merupakan suatu yang diharapkan dari 

remaja karena berpacaran merupakan bentuk hubungan yang tidak asing dikalangan 

remaja. Akan tetapi, selain konsep pacaran hal penting untuk diketahui yaitu perilaku 

pacaran pada remaja. Cara berpacaran remaja sekarang tidak cukup hanya 

bergandengan tangan, tetapi sudah jauh dari itu, berpelukan, berciuman bahkan 



sampai berhubungan seksual (Arida, Widiana, Wulanyani, Wijaya, Meydianawati, 

2005).  

Kebebasan pergaulan antarjenis kelamin dengan mudah bisa disaksikan dalam  

kehidupan sehari-hari, termasuk di Bali. Bali sebagai daerah tujuan pariwisata 

terbesar di Indonesia dan menjadi tujuan pariwisata dunia telah terseret dalam arus 

perputaran globalisasi dunia. Globalisasi yang masuk secara intensif melalui 

pariwisata telah membawa pengaruh besar pada tatanan kehidupan masyarakat di Bali 

seperti pergaulan bebas, permisivitas dan kehidupan seks pranikah. Pengaruh yang 

paling terlihat yaitu seks pranikah dikalangan remaja yang saat ini semakin hari 

menjadi sorotan masyarakat luas. Perilaku seks pranikah pada remaja umumnya 

belum bisa diterima oleh masyarakat karena ada norma yang berlaku bahwa hubungan 

seks boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah resmi menikah (Arida dkk.,2005). 

Perilaku seks pranikah merupakan perilaku seks yang dilakukan tanpa melalui proses 

pernikahan resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-

masing individu. 

Masuknya budaya asing melalui teknologi komunikasi massa yang sudah sangat 

maju di negara kita dan dengan adanya perkembangan baru dalam nilai-nilai budaya, 

masyarakat mengalami pula perubahan nilai dalam hal-hal yang menyangkut 

seksualitas. Perubahan nilai ini tercermin dalam perubahan pendapat dan perubahan 

perilaku seksual di kalangan anggota masyarakat masa kini. Bukan rahasia umum 

bahwa lingkungan sosial atau pergaulan para remaja kini sudah terpengaruhi oleh 

gaya hidup orang barat yang tidak sesuai dengan norma agama di Indonesia. 

Terbukanya saluran informasi dan mudahnya remaja mengakses berbagai informasi 

mengenai seks melalui jaringan media sosial juga merupakan salah faktor pendorong 

remaja untuk melakukan seks pranikah. Hal ini didukung oleh penelitian Sari (2008) 



yang menunjukkan bahwa 51,5% (48,5% responden pria dan 6% responden wanita) 

yang berusia 13-15 tahun, 67,3% berusia 16-17 tahun dan 26,7% berusia diatas 18 

tahun menyatakan hasil bahwa 7% dari responden melakukan hubungan seks 

pranikah dan 100% dari mereka yang melakukan hubungan seks pranikah ini 

mengaku mendapatkan gagasan untuk melakukan seks pranikah dari VCD porno yang 

mereka lihat, 73% dari teman, 66% dari internet, 47% dari media cetak seperti koran 

atau majalah.  

Menurut Susanto (2013) perkembangan perilaku seks pada remaja merupakan 

akibat matangnya kelenjar-kelenjar seks gonads. Kehidupan moral remaja yang 

berkaitan dengan pengaruh kuat bekerjanya gonads sering menimbulkan konflik 

dalam diri remaja sendiri. Antara dorongan seks dengan pertimbangan moral 

seringkali saling kontradiktif karena di moral dan etika telah demikian berkembang 

dan disisi lain masih adanya dorongan-dorongan seks. Dalam kondisi tertentu, remaja 

cenderung memiliki dorongan seks yang kuat namun sering kali remaja salah arah 

menyalurkan dorongan seks tersebut. 

Perilaku seks pranikah yang dilakukan oleh remaja tentunya dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi peningkatan libido 

seksual akibat perubahan hormonal serta kurangnya pemahaman remaja tentang 

reproduksi. Sedangkan faktor eksternal meliputi adanya sifat tabu dari orang tua yang 

tidak mau terbuka mengenai pendidikan seks, meningkatnya informasi seks di media 

massa, pergaulan yang semakin bebas pada kalangan remaja, kurangnya pengawasan 

orang tua, serta adanya dorongan dari teman sebaya untuk melakukan perilaku 

seksual (Setiawan dan Nurhadiyah, 2008). Perilaku seks pranikah yang dilakukan 

oleh remaja biasanya diawali dari hal yang sederhana seperti berteman dengan teman 



lawan jenis, sering berkumpul bersama, menjalin hubungan pacaran hingga 

melakukan hubungan seks.  

Negara (2007) menjelaskan bahwa dari bulan Agustus 2002 hingga Agustus 

2003 KISARA PKBI Bali melakukan sebuah survey mengenai sikap dan perilaku 

pacaran dan aktivitas seksual pada siswa SMP kelas 3 hingga SMA kelas 1 (di bawah 

17 tahun) di sekolah di daerah Denpasar, Badung,Tabanan dan Gianyar. Tercatat 

bahwa yang pernah pacaran adalah sejumlah 526 atau 23,75% dari total 2215 

responden. Tidak satupun (0%) yang menyatakan bahwa hubungan seksual sebelum 

menikah itu boleh. Hal yang sama ditemukan pada pertanyaan apakah aktivitas 

petting, anal seks, oral seks diperbolehkan selama belum menikah. Yang 

diperbolehkan menurut responden adalah masturbasi, disebutkan oleh 44,15% 

responden, ciuman bibir (21,58%), cium kening/pipi (55,85). Tetapi ketika ditanyakan 

dengan aktivitas mana yang sudah mereka lakukan (dihitung dari yang sudah pernah 

pacaran), ditemukan data bahwa 2,28% sudah melakukan hubungan seksual, dan 

0,57% sudah melakukan salah satu dari petting, anal seks, oral seks. Ciuman bibir 

sudah dilakukan oleh 13,12% responden yang sudah pernah pacaran, ciuman 

kening/pipi (26,24%), masturbasi dilakukan oleh 51,63% laki-laki, pada perempuan 

3,32%. 

Menurut Subandriyo (Sari, 2008) perilaku seksual pranikah yang dilakukan 

kalangan remaja terutama pada remaja putri dapat berakibat negatif pada individu 

yang bersangkutan seperti merasa rendahnya harga diri, merasa kotor, merasa hina, 

rasa bersalah, merasa takut karena telah melanggar norma agama, tertular penyakit, 

hingga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini bisa dilihat dari hasil 

penelitian  yang menunjukkan perilaku seks pranikah memberikan dampak hilangnya 

harga diri seorang wanita yaitu penderitaan kehilangan keperawanan (82%), rasa 



bersalah (51%), merasa dirinya kotor (63%), tidak percaya diri (41%), rasa takut tidak 

diterima (59%) hingga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.  

Berikut adalah salah satu contoh kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) yang 

dialami oleh salah satu siswi SMA di Bali. MD merupakan siswi yang masih duduk 

dikelas dua SMA disalah satu Sekolah Menengah Atas di Denpasar. Akibat hubungan 

seks yang dilakukan MD dengan pacar, MD hamil dan takut mengatakan hal tersebut 

kepada orang tua yang sejak awal menentang hubungan MD dengan pacar. MD 

menyembunyikan kehamilan hingga kehamilan MD berumur empat bulan, karena 

takut mengecewakan kedua orang tua, MD berencana untuk melakukan upaya bunuh 

diri. Beberapa waktu kemudian, ibu MD mengetahui bahwa MD telah hamil karena 

badan MD semakin besar. Saat itu MD mengatakan kepada orang tua bahwa MD 

memang benar hamil. Namun yang terjadi MD semakin tertekan dan nekat melakukan 

upaya bunuh diri dengan cara meminum racun serangga 

(https://warnawarnibali.wordpres.com/2007/04/21/seks-dini-remaja-bali, diakses pada 

Selasa, 14 Juni 2016).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan guna mendapatkan gambaran 

mengenai responden yang sudah melakukan hubungan seks pranikah, didapatkan 

hasil bahwa hubungan seks pranikah hingga mengalami kehamilan yang dilakukan 

oleh responden Melati dan Anggrek membawa dampak yang negatif bagi responden 

hingga mengalami kehamilan. Namun hal sebaliknya dirasakan oleh responden 

Mawar. Mawar menuturkan setelah melakukan hubungan seks dengan pacar, Mawar 

merasa sangat senang, merasa puas terhadap diri sendiri dan ada kebanggaan 

tersendiri. Melihat hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada responden Melati, 

Anggrek dan Mawar dalam penelitian ini, terlihat jelas bahwa berhubungan seks 



pranikah membawa dampak yang berbeda pada masing-masing responden dan tentu 

juga memiliki gambaran harga diri yang berbeda.  

Harga diri merupakan sebuah konstruk yang dianggap penting terhadap 

penilaian diri seorang individu. Seks pranikah yang dilakukan oleh remaja terutama 

pada remaja putri dapat menimbulkan efek negatif salah satunya yaitu rendahnya 

harga diri. Menurut Conger (dalam Sari, 2008) hubungan seks pranikah tidak saja 

menyebabkan gangguan fisik tetapi juga gangguan psikis seperti munculnya perasaan 

terhina, rendahnya harga diri bahkan depresi.  

Berbicara mengenai masalah kegadisan (perawan) ataupun perjaka, di Indonesia 

masih sangat kental aturan yang mengharuskan wanita mempertahankan 

kehormatannya hingga menikah nanti begitu juga dengan pria, tidak boleh menodai 

wanita yang bukan pasangan sah. Masyarakat masih menganggap bahwa 

keperawanan sebagai suatu hal yang teramat penting, bahkan dihubungkan dengan 

kerangka normatif dan moralitas. Oleh karena itu, setiap wanita dituntut untuk dapat 

menjaga kegadisannya hingga menikah. Tuntutan inilah yang membuat wanita yang 

kehilangan kegadisannya diwaktu yang belum tepat menjadi merasa bersalah karena 

sudah melanggar norma yang berlaku. Sedangkan pada remaja pria, tidak ada nilai 

khusus yang harus mereka jaga seperti remaja putri. Oleh karena itu, dibandingkan 

remaja putri, remaja putra memiliki sifat yang lebih permisif terhadap hubungan 

seksual (Sarwono, 2013).  

Penelitian ini difokuskan pada remaja putri karena norma-norma atau 

kepercayaan yang berlaku di Indonesia cenderung membuat perempuan menerima 

dampak yang lebih besar apabila melakukan hubungan seks diluar pernikahan. Di 

Indonesia secara umum juga berlaku aturan bahwa setiap perempuan harus bisa 



menjaga kegadisannya sampai menikah. Perempuan dituntut untuk menjaga 

keperawanannya hingga menikah kelak. 

    Budaya Indonesia beranggapan bahwa seks bebas dan aktivitas seksual dianggap 

tabu dan keperawanan dianggap sangat penting sebagai lambang kesucian bagi 

seorang perempuan. Begitu pentingnya keperawanan hingga harus dijaga sebaik 

mungkin. Menurut Fitriawati (dalam Fatimah, 2014) banyak kalangan di masyarakat 

menyakini hilangnya keperawanan sebelum pernikahan merupakan hal yang 

memalukan. Kehilangan keperawanan yang dialami kaum wanita merupakan 

penyesalan dan perasaan bersalah yang terus menghimpit mereka, sehingga tidak 

jarang dari beberapa bentuk perilaku penyesalan tersebut timbul rasa kekhawatiran 

tidak akan mendapatkan jodoh karena sudah tidak suci lagi. Bahkan untuk memulai 

hubungan dengan laki-laki, perempuan seperti ini akan berpikir seribu kali karena 

ketakutannya akan penolakan. 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, penelitian ini penting untuk 

dilakukan mengingat di Indonesia masih memegang erat norma-norma yang 

mengharuskan seorang perempuan harus bisa menjaga kehormatannya sampai 

menikah kelak. Norma-norma yang ada terkadang membuat perempuan terutama 

remaja putri merasa bersalah karena sudah melanggar norma yang berlaku. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, maka penelitian ini penting untuk 

dilakukan agar mengetahui lebih dalam bagaimana gambaran harga diri pada remaja 

putri yang melakukan hubungan seks pranikah. 

B. Fokus Penelitian 



Adapun fokus dalam penelitian ini adalah melihat gambaran harga diri pada 

remaja putri yang melakukan seks pranikah. Gambaran harga diri akan dilihat 

berdasarkan pemaparan dari remaja putri yang melakukan seks pranikah. 

C. Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Puspita Sari (2008) yang berjudul 

“Harga diri pada remaja putri yang telah melakukan hubungan seks 

pranikah” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk 

studi kasus dan subjek dalam penelitian berjumlah satu orang yang berusia 21 

tahun. Hasil penelitian ini adalah alasan subjek melakukan seks pranikah yaitu 

karena faktor rendahnya tingkat religius subjek, ketidakhadiran orang tua, 

pergaulan subjek dengan teman sebaya yang sudah pernah melakukan seks 

pranikah, pengalaman pacaran serta kurangnya mendapatkan informasi 

tentang seks yang tepat serta gambaran harga diri subjek rendah. 

2. Musthofa dan Winarti (2010) dalam penelitian yang berjudul “Faktor yang 

mempengaruhi perilaku seks pranikah mahasiswa di Pekalongan”. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini merupakan mahasiswa semester II sampai dengan VI dari 

seluruh perguruan tinggi di Kota Pekalongan, baik swasta dan negeri, 

berjumlah 362 responden terdiri dari 47,5% laki-laki dan 52,5% perempuan. 

Responden dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara random sampling 

dengan memanfaatkan daftar mahasiswa dari setiap perguruan tinggi dan 

instrument penelitiannya menggunakan angket. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ternyata sikap responden yang lebih permisif terhadap 



seksualitas dimiliki oleh responden dengan tingkat ketekunan beribadah yang 

hampir seimbang antara yang kurang tekun (50,8%) dan yang lebih tekun 

(49,2%).  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Salisa pada tahun 2010 dengan judul 

“Perilaku seksual pranikah pada remaja” menunjukkan bahwa subjek yang 

melakukan perilaku seks pranikah kurang mendapat perhatian dari orang tua, 

terpengaruh oleh lingkungan dan media sosial. Subjek dalam penelitian ini 

adalah remaja yang menurut peneliti yang terpercaya serta bisa memberikan 

banyak informasi mengenai perilaku seks pranikah yang telah dilakukan oleh 

subjek. Peneliti menggunakan purposive sampling untuk mendapatkan subjek 

dalam penelitiannya. Faktor-faktor penyebab munculnya perilaku seks 

pranikah beradasarkan hasil penelitian diantaranya adalah karena kegagalan 

fungsi keluarga. Hal ini memicu mereka untuk berperilaku bebas bahkan 

melanggar norma sekalipun, karena merasa tidak ada yang peduli atau 

mencegah hal tersebut. Faktor kedua karena pengaruh media, hal tersebut 

menunjukkan bahwa media sangat berpengaruh terhadap perilaku seks pra 

nikah. Faktor yang terakhir yaitu rendahnya pendidikan nilai-nilai agama, hal 

tersebut nampak dari pendapat para responden yang mengakui bahwa mereka 

masih belum memahami pendidikan agama yang mereka peroleh selama ini 

menunjukkan bahwa pendidikan agama yang mereka peroleh selama duduk di 

bangku sekolah sangat minim. 

4. Penelitian dari Rony Setiawan dan Siti Nurhidayah pada tahun 2008 yang 

berjudul pengaruh pacaran terhadap perilaku seks pranikah. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dan populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

remaja yang ada di kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan 



positif antara pacaran dengan perilaku seksual pranikah. Hubungan positif berarti 

bahwa pacaran yang dilakukan remaja akan semakin mengarah pada 

perilaku/hubungan seksual pranikah. 

5. Penelitian dari Lutfia Uli Na’mah yang berjudul “Seks pranikah remaja 

(penyebab, perilaku dan dampak) studi kasus kelompok mahasiswa dan 

remaja SMA di kabupaten Kebumen” tahun 2014. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dan subjek yang digunakan adalah delapan remaja yang 

duduk dibangku SMA dengan kisaran umur 17 hingga 22 tahun. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa remaja responden penelitian melakukan 

hubungan seks pranikah karena penasaran dan tergoda, pemahaman agama 

yang kurang, peran keluarga yang tidak memberikan perhatian dan pengaruh 

gaya hidup. 

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya terletak pada jumlah responden yang digunakan, pada penelitian ini 

responden yang digunakan adalah sebanyak tiga orang dengan alasan agar data dan 

informasi yang didapat dapat digali lebih dalam lagi serta didapatkan hasil yang 

beragam dari ketiga responden. Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di 

Bali karena menurut data dari KISARA PKBI Bali (dalam Syahrodin, 2009) di tahun 

2008 kasus aborsi setiap tahunnya mencapai 2,3 juta dan 30% dilakukan remaja. Data 

kasus aborsi yang dilakukan remaja menunjukkan angka yang tinggi yang memiliki 

kaitan dengan masih tingginya juga angka seks pranikah yang dilakukan oleh remaja 

di Bali. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Bali karena kehidupan masyarakat Bali 

yang sudah terbawa pengaruh budaya barat yang masuk melalui pariwisata.  

D.Tujuan Penelitian 



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran harga diri 

pada remaja putri yang melakukan seks pranikah. 

E.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada psikologi 

perkembangan , khususnya pada  bidang perkembangan remaja. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada psikologi 

kepribadian khususnya mengenai gambaran harga diri dan aspek-aspek yang 

terkandung dalam harga diri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi remaja, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

mengenai seks pranikah serta akibat dari seks pranikah dan remaja diharapkan 

bisa menjaga diri dari perilaku seks pranikah dan menghindari perilaku seks 

pranikah. 

b. Bagi keluarga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

penjelasan yang tepat mengenai kondisi yang dapat memicu timbulnya 

perilaku seks pranikah kepada orang tua sehingga dapat mencegah perilaku 

seks pranikah yang dilakukan oleh remaja. 

c. Bagi masyarakat 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membuka pikiran 

masyarakat untuk mengatakan tidak pada seks pranikah dan dapat 



menciptakan lingkungan yang dapat mengurangi bahkan mencegah 

perilaku seks pranikah 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti 

terhadap pentingnya memberikan edukasi mengenai seks sejak dini 

d. Bagi pemerintah 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan 

perencanaan maupun pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan 

dengan kesehatan reproduksi 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi 

tentang pencegahan seks pranikah pada remaja baik di kota maupun di 

desa. 

 

 

	


