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ABSTRAK 

Dalam hal ini peneliti membicarakan hubungan seks di luar pernikahan. Dari sisi norma,agama, 

dan hukum hal ini tentunya tidak dibenarkan. Akan tetapi, banyak dari mereka tidak peduli 

asalkan mereka mendapatkan kenikmatan dari hubungan singkat tersebut. Dan karena semakin 

maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan para remaja terlibat dalam hubungan seks di 

kawasan kota Surabaya. 

Penelitian ini ditulis untuk menjawab permasalahan makna hubungan seks bagi remaja yang 

belum menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data 

kualitatif  wawancara mendalam (indepth interview). Teori yang digunakan adalah teori 

Interasionis Simbolik yang dikemukakan oleh Blumer. Penelitian ini dilakukan dikawasan kota 

Surabaya. Snowball adalah teknik yang digunakan untuk menentukan informan dengan bantuan 

key informant AN, kemudian diperoleh informan IN, yang kemudian diperoleh informan GT dan 

TR atas rekomendasi dari IN.  

Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang hubungan seks yang diterima 

remaja dari orang tua dan institusi, sehingga para remaja mengetahui dari teman, media lalu para 

remaja menilai, memaknai dan menyimpulkan sendiri tentang hubungan seks. Karena salah 

mengartikan sehingga pada akhirnya para remaja mengambil keputusan untuk melakukan 

hubungan seks. Dan karena banyaknya sarana yang mendukung untuk melakukan hubungan seks 

maka remaja dengan mudah melakukan hubungan seks. 

Kata Kunci : Remaja, Hubungan Seks bebas, Interaksionisme Simbolis 



ABSTRACT 

 

In this case the researchers talk about sex outside of marriage. In terms of norms, religion, and 

law it is certainly not justified. However, many of them do not care as long as they get the 

pleasure of a brief relationship. And because of the rampant promiscuity resulting in the teens 

engaged in sex in the city of Surabaya. 

This study was written to answer the problem of meaning sex for unmarried adolescents. This 

study used a descriptive approach to data collection in-depth qualitative interviews (in-depth 

interview). The theory used is the Symbolic Interasionis theory proposed by Blumer. This 

research was conducted Surabaya region. Snowball is a technique used to determine the 

informant with the help of key informants AN, IN informant then obtained, which was then 

acquired GT and TR informant on the recommendation of IN. 

The results of this study showed a lack of knowledge about teen sex received from parents and 

institutions, so that the teens know from friends, the media and the juvenile judge, interpret and 

draw their own conclusions about sex. Because misrepresented so that in the end the teens took 

the decision to have sex. And because of the many means of support for the teen sex is easy sex. 

Keywords : Adolescents, Free Sex, symbolic interactionism 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kental akan budaya ketimurannya. Dimana setiap 

perilaku dan tindakan individunya akan dinilai baik atau tidaknya oleh masyarakat yang ada di 

sekitarnya. Dari penilaian masyarakat tersebut maka muncul lah istilah norma. Norma adalah 

patokan perilaku dalam satu kelompok tertentu, norma memungkinkan seseorang untuk 

menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain, norma juga 

merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Norma 

juga merupakan sesuatu yang mengikat dalam sebuah kelompok masyarakat, yang pada 

kelanjutannya. 

 Norma yang ada itu berlaku di segala aspek kehidupan manusia.Mulai dari aspek hukum, 

ekonomi, agama, sosial dan budaya. Tak terkecuali juga berlaku dalam aspek 

kekeluargaan.Keluarga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang terdiri dari orang 

tua dan dua anak.Keluarga terbentuk dari suatu ikatan perkawinan dimana perkawinan tersebut 

mengikat laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri. 

 Setelah terjadinya perkawinan tersebut maka keluarga itu memiliki fungsinya sendiri. 

Pada dasarnya keluarga memiliki fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubah dan 

digantikan oleh orang lain. Sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi-fungsi sosial relatif lebih 

mudah berubah atau mengalami perubahan. Salah satu fungsi pokok yang tidak bisa tergantikan 

tersebut adalah fungsi biologis (Khairuddin, Sosiologi Keluarga : 1997). Keluarga merupakan 

tempat lahirnya anak-anak, fungsi biologis orang tua adalah melahirkan anak.Fungsi ini 

merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat. 

 Untuk mencapai fungsi tersebut maka diperlukan suatu hubungan suami istri yaitu 

hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan suatu hubungan badan yang hanya dilakukan 

oleh sepasang suami istri yang telah diikat oleh perkawinan demi mendapatkan keturunan. 

Dalam pandangan masyarakat dahulu hubungan suami istri ini merupakan suatu hubungan yang 

sakral dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang belum menikah karena hal tersebut dianggap 

dan dinilai tidak pantas oleh masyarakat. 

Setelah keluarga itu mendapat keturunan maka mereka harus lebih memantau 

perkembangan anaknya, apalagi anak mereka yang menginjak masa dewasa. Karena remaja 

adalah masa dimana seorang anak masih mencari jati dirinya, sehingga apabila mereka sampai 

bergaul dengan kumpulan orang-orang yang salah maka mereka akan ikut dalam terjerumus 



kedalam pergaulan yang salah tersebut. Maka peran orang tua sangat berpengaruh besar terhadap 

pertumbuhan anaknya. 

Remaja dalam masa pencarian jati diri yang mendorongnya mempunyai rasa keingin 

tahuan yang tinggi, ingin tampil menonjol, dan diakui oleh lingkungannya. Namun remaja juga 

masa dimana seoarang anak mengalami ketidakstabilan emosi sehingga mudah dipengaruhi oleh 

lingkungan di sekitarnya. Di usia remaja, akibat pengaruh hormonal yang sedang tinggi-

tingginya remaja tersebut mengalami masa puber. Masa puber tersebut yang menyebabkan 

remaja itu mengalami perubahan fisik yang cepat dan mendadak.Perubahan tersebut ditunjukkan 

salah satunya dengan perkembangan organ seksual menuju tingkat kematangan.Hal ini 

menjadikan remaja sangat dekat dengan hal berbau seksual. 

Dalam proses berpacaran, pasangan tersebut dapat mengungkapkan rasa sayangnya 

dengan banyak hal seperti berpengan tangan, berpelukan, memberikan hadiah, hingga 

berciuman. Dalam prakteknya, ada transfer birahi antara kedua pasangan tersebut. Mengingat 

landasan pertemuan keduanya adalah nafsu birahi, maka tidak lah heran jika dalam prakteknya 

akan ditemukan unsur-unsur yang mengarah pada pemuasan nafsu birahi. Namun terbatasnya 

bekal yang dimiliki menjadikan remaja masih memerlukan perhatian dan pengarahan. 

Remaja dalam perkembangannya memerlukan lingkungan yang adaptif untuk membantu 

dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun dalam pencarian jati dirinya.Ada kesan 

pada remaja jika seks itu menyenangkan, salah satu bentuk pengungkapan rasa cinta kepada 

pasangannya sehingga tidak perlu ditakutkan. Berkembang pula opini tentang seks jika seks 

adalah sesuatu yang menarik dan perlu dicoba. Terlebih lagi jika remaja tersebut tumbuh dalam 

lingkungan yang mal-adaptif, hal tersebut akan mendorong terciptanya perilaku amoral yang 

dapat merugikan remaja itu sendiri. Terlebih lagi jika remaja tersebut mendapatkan informasi 

yang salah mengenai seks.Informasi tersebut dapat berasal dari media internet maupun dari 

teman-temannya. Sehingga akhirnya mereka mengadopsi begitu saja norma-norma yang belum 

pasti kebenarannya (Jane Brown : 2005). 

Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau 

hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan 

perempuan (www.lib.uin-malang.ac.id, diakses 31 oktober 2012). Namun pada saat ini 

nampaknya pengertian hubungan seks telah mengalami pergeseran makna. Jika dulu hubungan 

seks hanya dilakukan oleh pasangan suami istri namun saat ini banyak remaja bahkan remaja di 



bawah umur yang telah melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan atau yang 

lebih sering dikenal dengan sebutan free sex. 

Survey yang  dilakukan LSM Savi Amira, sebuah lembaga yang peduli pada anak dan 

perempuan   mengambil sample  11.639 responden pelajar dalam rentang usia antara 13-18 

tahun. Para pelajar ini  mengaku telah melakukan hubungan seks pra nikah. 

“Data ini berdasarkan survey yang kami himpun sampai akhir 2010, sekitar 68 persen 

pelajar SMP dan SMA di Surabaya sudah tidak perawan lagi,” kata  Ummu Hani, Direktur LSM 

Savi Amira, Senin ( 4/4). 

Hani mengatakan, hasil ini lebih tinggi dari kajian tahun 2009 yang hanya sekitar 

54%.“Trennya memang terus naik setiap tahun. Dan Surabaya paling tinggi di antara 5 kota 

besar di Indonesia.” Begitulah pernyataan Hani kepada Surabaya post. Berikut 5 Kota Besar di 

Indonesia Remajanya Wanita Tidak Perawan : 

Surabaya  : 68 persen 

Medan      : 52 persen 

Jakarta      : 51 persen 

Jogjakarta : 50 persen 

Bandung   : 47 persen 

Sumber:  survei BKKBN  tahun 2010* 

 Pergaulan seks bebas di kalangan remaja Indonesia saat ini memang sangatlah 

memprihatinkan. Berdasarkan beberapa data, di antaranya dari Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) menyatakan sebanyak 32 persen remaja usia 14 hingga 18 tahun di kota-kota 

besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, dan Bandung) pernah berhubungan seks. Hasil survei lain 

juga menyatakan, satu dari empat remaja Indonesia melakukan hubungan seksual pranikah dan 

membuktikan 62,7 persen remaja kehilangan perawan saat masih duduk di bangku SMP, dan 



bahkan 21,2 persen di antaranya berbuat ekstrim, yakni pernah melakukan aborsi. Aborsi 

dilakukan sebagai jalan keluar dari akibat dari perilaku seks bebas. Bahkan penelitian LSM 

Sahabat Anak dan Remaja Indonesia (Sahara) Bandung antara tahun 2000-2002, remaja yang 

melakukan seks pra nikah, 72,9% hamil, dan 91,5% di antaranya mengaku telah melakukan 

aborsi lebih dari satu kali. Data ini didukung beberapa hasil penelitian bahwa terdapat 98% 

mahasiswi Yogyakarta yang melakukan seks pra nikah mengaku pernah melakukan aborsi. 

Secara kumulatif, aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta kasus per tahun. Setengah 

dari jumlah itu dilakukan oleh wanita yang belum menikah, sekitar 10-30% adalah para 

remaja.Artinya, ada 230 ribu sampai 575 ribu remaja putri yang diperkirakan melakukan aborsi 

setiap tahunnya. Sumber lain juga menyebutkankan, tiap hari 100 remaja melakukan aborsi dan 

jumlah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) pada remaja meningkat antara 150.000 hingga 

200.000 kasus setiap tahun. 

Dalam jurnal membicarakan hubungan seks di luar pernikahan. Dari sisi norma,agama, 

dan hukum hal ini tentunya tidak dibenarkan. Akan tetapi, banyak dari mereka tidak peduli 

asalkan mereka mendapatkan kenikmatan dari hubungan singkat tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan banyak pasangan remaja yang ingin membuktikan rasa cinta mereka terhadap 

pasangan melalui hubungan seks. 

Setiap manusia normal yang dalam proses tumbuh dewasa dalam dirinya pasti 

mempunyai rasa tertarik kepada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan seks meskipun 

mereka belum terikat dalam ikatan pernikahan. Apabila hubungan seks tersebut dilakukan di luar 

ikatan pernikahan, seperti banyak yang diketahui oleh masyarakat hubungan tersebut dapat 

dilakukan dengan teman, pacar, pelacur, dll. 

Rata-rata tempat-tempat yang sering digunakan para remaja untuk melakukan hubungan 

seks seperti kos-kosan bebas, hotel short time maupun villa menjadi tempat favorit para remaja 

untuk melampiaskan nafsu birahi tersebut. 

Dari fenomena banyaknya pasangan remaja yang melakukan hubungan seks sebelum 

menikah maka penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan makna hubungan seks bagi 



pasangan remaja yang belum menikah yang terjadi pada pasangan remaja yang belum menikah 

tersebut setelah melakukan hubungan  seks. 

Dalam jurnal ini juga mendeskripsikan tentang bagaimana makna hubungan seks bagi 

remaja yang belum menikah mengambil dengan teori interasionisme simbolik yang di 

kemukakan oleh Blumer. Self indication yang ada dalam teori interasionisme simbolik yang 

dikemukakakn Blumer menjelaskan bahwa individu itu mengetahui, menilai, member makna lalu 

melakukan tindakan sesuai dengan makna tersebut. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian yang berjudul “Makna Hubungan Seks Bagi Remaja yang Belum 

Menikah di Kawasan Surabaya” terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu: 

 

 

Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjawab permasalahan yang diangkat yaitu makna 

hubungan seks bagi pasangan remaja yang belum menikah 

Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui makna hubungan seks bagi remaja yang belum menikah 

Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul “Makna Hubungan Seks Bagi Remaja yang Belum 

Menikah di Kawasan Surabaya” terdapat dua manfaat yang akan diperoleh oleh pembaca, yaitu: 

Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khasanah keilmuan serta memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan penelitian di bidang ilmu sosial terutama 

sosiologi. 



2. Penelitian ini juga dimaksudkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama mengenai hubungan seks pada 

remaja yang belum menikah 

Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pembaca dan 

pihak institusi mengenai hubungan seks yang terjadi pada remaja. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana hubungan seks pada remaja. 

 

Teori yang digunakan dalam analisa ini bermaksud untuk mengetahui makna hubungan 

seks bagi remaja yang belum menikah. Blumer mengutarakan tentang tiga prinsip utama 

interaksionisme simbolik, yaitu tentang pemaknaan (meaning), bahasa (language), dan pikiran 

(thought). Premis ini nantinya mengantarkan kepada konsep ‘diri’ seseorang dan sosialisasinya 

kepada ‘komunitas’ yang lebih besar, masyarakat. Bagi Blumer (1969: 2) interaksionis simbolik 

bertumpu pada tiga premis (Poloma, Margaret.Sosiologi kontenporer : 2010). Blumer 

mengajukan premis pertama, bahwa human act toward people or things on the basis of the 

meanings they assign to those people or things. Maksudnya, manusia bertindak atau bersikap 

terhadap manusia yang lainnya pada dasarnya dilandasi atas pemaknaan yang mereka kenakan 

kepada pihak lain tersebut. 

Once people define a situation as real, its very real in its consequences. Pemaknaan 

tentang apa yang nyata bagi kita pada hakikatnya berasal dari apa yang kita yakini sebagai 

kenyataan itu sendiri. Karena kita yakin bahwa hal tersebut nyata, maka kita mempercayainya 

sebagai kenyataan. 

Premis kedua Blumer adalah meaning arises out of the social interaction that people have 

with each other. Pemaknaan muncul dari interaksi sosial yang dipertukarkan di antara mereka. 

Makna bukan muncul atau melekat pada sesuatu atau suatu objek secara alamiah.Makna tidak 

bisa muncul ‘dari sananya’. Makna berasal dari hasil proses negosiasi melalui penggunaan 

bahasa (language) dalam perspektif interaksionisme simbolik. 

Premis ketiga blumer adalah makna-makna tersebut disempurnakan saat proses interaksi 

dengan orang lain berlangsung. Makna-makna tersebut berasal dari interaksi dengan orang lain, 



terutama dengan orang yang di anggap “cukup berarti”. Sebagaimana dinyatakan Blumer 

(1969:45), “bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak 

terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan akan 

melahirkan batasan sesuatu bagi orang lain”.  

Menurut Blumer (1969: 8) individu bukan dikelilingi oleh lingkungan obyek-obyek 

potensial yang mempermainkannya dan membentuk prilakunya. Gambaran yang benar ialah dia 

membentuk obyek-obyek itu. Individu tersebut merancang obyek-obyek yang berbeda, 

memberinya arti menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan 

penilaian tersebut. Dengan demikian manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, yang 

menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui proses self indication. “Self indication 

adalah proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, 

menilainya, memberi makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu”. (Blumer 

1969: 81) 

Di sini, Blumer menegaskan tentang pentingnya penamaan dalam proses pemaknaan. 

Sementara itu Mead juga meyakini bahwa penamaan simbolik ini adalah dasar bagi masyarakat 

manusiawi (human society). 

Dalam konsepsi interaksionisme simbolik dikatakan bahwa kita cenderung menafsirkan 

diri kita lebih kepada bagaimana orang-orang melihat atau menafsirkan diri kita. Kita cenderung 

untuk menunggu, untuk melihat bagaimana orang lain akan memaknai diri kita, bagaimana 

ekspektasi orang terhadap diri kita. Oleh karenanya konsep diri kita terutama kita bentuk sebagai 

upaya pemenuhan terhadap harapan atau tafsiran orang lain tersebut kepada diri kita. 

Metode dan Prosedur Penelitian 

 Tipe Penelitian  

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha melihat variable mandiri 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan satu variable dengan variable yang lainnya. 

Jadi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada 



penelitian deskriptif perlu mencari atau menerangkan saling hubungan atau komparasi, tetapi 

tidak memerlukan hipotesis. 

Dimana dalam melakukan penelitian tersebut peneliti akan menggunakan indepth interview 

sebagai penguat data, yang sebelumnya membuat acuan atau kerangka daftar pertanyaan terlebih 

dahulu untuk memudahkan peneliti dan mengatur jalannya tanya jawab agar tidak melenceng 

jauh dari topik. Dari kerangka pertanyaan tersebut kemudian peneliti mengembangkan sendiri 

pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti ajukan sesuai dengan jawaban informan tetapi tidak 

keluar dari topik yang akan diteliti. 

Informan diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan interviewer atau moderator grup 

periset menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengindentifikasi dan menentukan persepsi, 

pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topic yang dibahas dan untuk menentukan derajat 

kesepakatan yamg ada dalam grup.Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara 

langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan interviewer. 

Konsep Penelitian 

Keberadaan konsep sangat penting dalam suatu penelitian.Konsep penelitian bertujuan 

untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian agar tidak keluar atau meluas dari fokus 

yang telah ditentukan.Konsep adalah suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, 

yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda 

melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). 

Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 Remaja  

Remaja berasal dari kata latinadolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh 

menjadi dewasa.Istilah remaja mempunyai arti yang lebih luas lagi yang 

mencakup kematangan mental, emosional sosial, dan fisik (Hurlock, 1992). 

Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks,dkk 1990) masa remaja 

menunjukan dengan jelas atau peralihan, karena remaja belum memperoleh status 

dewasa dan tidak lagi memilik status anak. Monks dkk (dalam Hurlock 1990) 

menyatakan bahwa masa remaja suatu masa disaat individu berkembang dari 



pertama kali menunjukan tanda-tanda seksual, mengalami perkembangan 

psikologis, serta terjadi peralihan dari ketergantungan ekonomi pada keadaan 

yang mandiri. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah 

antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas 

tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja 

pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir.  Tetapi Monks, Knoers, dan 

Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-

remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 

15 – 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006:  192). 

Remaja yang dimaksud di dalam penelitian yang dilakukan ini adalah remaja 

yang masih berusia 15-18 tahun atau masa remaja pertengahan. 

 Free seks 

Perilaku seksual pranikah adalah kegiatan seksual yang melibatkan dua orang 

yang saling menyukai atau saling mencintai, yang dilakukan sebelum perkawinan 

(Indrijati, 2001). Atau secara umum perilaku seksual pranikah atau yang biasa 

disebut dengan seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual dengan lawan jenisnya, melalui perbuatan yang tercermin dalam tahap-

tahap perilaku seksual dari tahap yang paling ringan hingga tahap yang paling 

berat yang dilakukan sebelum pernikahan yang resmi menurut hukum maupun 

agama. Free sex dalam peneliatian yang akan dilakukan ini ditujukan untuk 

pasanagan yang berpacaran dan melakukan hubungan seks hanya dengan 

pacarnya. 

 Pemaknaan  

Pemaknaan dalam hal ini menganut manusia merupakan aktor yang sadar dan 

refleksif yang menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui apa yang 

disebut Blumer sebagai self-indication. Self-indication yaitu proses kemunikasi 

yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, 

memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna 

itu.manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif yang menyatukan obyek-

obyek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Blumer sebagai self-

indication. Self-indication yaitu proses kemunikasi yang sedang berjalan dimana 

http://belajarpsikologi.com/batasan-usia-remaja/


individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan 

untuk bertindak berdasarkan makna itu. Demikian pula dalam penelitian ini, 

remaja bertindak sesuai dengan pengetahuannya terhadap hubungan seks , 

menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk melakukan hubungan 

seks. Makna dalam hal ini adalah bagaimana remaja memaknai perilaku 

hubungan seks dan pengambilan keputusan berdasarkan penilaian remaja pada 

hubungan seks.  

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa para informan sebenarnya sadar dan 

mengetahui bahwa berhubungan seks di kalangan remaja adalah sesuatu hal yang dilarang baik 

secara agama, hukum, maupun norma sosial. Namun dari “rasa ingin tahu”dan “rasa terpaksa” 

para informan melakukan hubungan seks dikalangan remaja karena itulah jalan terbaik menurut 

mereka, meskipun begitu ternyata ada beberapa informan yang menyesal karena telah melakukan 

hubungan seks dikalangan remaja, bahkan  ada beberapa informan yang pernah melakukan 

hubungan seks dikalangan remaja pun masih juga tidak mau berhenti dan masih terus ingin  

mengulanginya lagi. 

Hal tersebut menjelaskan dimana hubungan seks yang dilakukan oleh remaja juga saling 

berkaitan dan disesuaikan dengan lingkungan pergaulannya. Sehingga disini para informan 

membentuk kebudayaan baru dimana mereka memaklumi tindakan hubungan seks yang mereka 

lakukan, terlebih lingkungan pergaulan mereka juga tidak menyalahkan tindakan tersebut. 

Seperti yang diungkapkan oleh Blumer bahwa interaksionisme simbolik mengandung “root 

images” atau ide-ide dasar, yaitu : 

 Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian 

melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur 

sosial. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah lingkungan pergaulan remaja. 

 Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan manusia lain. 

Interaksi non simbolik mencakup stimulus respon yang sederhana. Sedangakan interaksi 

simbolis mencakup penafsiran tindakan. Dalam lingkungan pergaulan remaja tersebut 

saling menafsirkan tindakan mereka, dimana dalam hal ini yaitu perilaku seks pranikah 

yang dianggap sudah biasa terjadi. 



 Obyek-obyek tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk 

interaksi simbolis. Obyek-obyek yang timbul dalam interaksi ini adalah obyek abstrak, 

yaitu nilai dan makna yang didapat oleh para remaja dari lingkungan pergaulannya yang 

merupakan produk dari interaksi yang berlangsung. 

 Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai 

obyek. Pandangan terhadap diri sendiri ini, sebagaimana dengan semua obyek lahir di 

saat proses interaksi simbolis. Para remaja mulai mengadopsi makna yang mereka dapat 

dan menerapkannya pada diri sendiri, yaitu melakukan hubungan seks pranikah sebagai 

hal yang wajar menurut lingkungan pergaulannya. 

 Tindakan manusia adalah tindakan interpretative yang dibuat oleh manusia itu sendiri. 

Pada dasarnya tindakan manusia didasarkan atas pertimbangan atas berbagai hal yang 

diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka 

menafsirkan hal tersebut. Dalam hal ini, hubungan seks yang dilakukan berasal dari 

pertimbangan atas hal-hal yang diketahui oleh para remaja dan atas penafsiran remaja 

atas hubungan seks, yaitu mereka menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar 

dilakukan. Hubungan seks yang dilakukan juga terdiri dari pertimbangan-pertimbangan, 

antara lain rasa penasaran atau rasa ingin tahu dan sebagai pembuktian rasa sayang atau 

pembuktian terhadap pergaulannya.  

 Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok, hal 

ini yang disebut sebagai tindakan bersama. Sebagian besar tindakan bersama tersebut 

berulang-ulang dan stabil, melahirkan apa yang disebut sebagai kebudayaan dan aturan 

sosial. Dilihat dari tindakan yang diberikan oleh lingkungan sekitar remaja yang semakin 

mendukung untuk melakukan hubungan seks.  

 

Kesimpulan 

Masa remaja adalah masa yang paling rawan dalam kehidupoan seorang manusia, karena 

pada masa itu individu tengah berada dalam masa transisi antara masa anak-anak menuju masa 

dewasa. Tidak sedikit permasalahan dalam kehidupan remaja, terutama dalam pergaulan bebas. 

Pergaulan remaja yang bebas sebenarnya dikarenakan oleh segala macam perkembangan yang di 

salah artikan oleh remaja itu sendiri maupun lingkungannya. Salah satunya ialah hubungan seks 



yang dilakukan oleh para remaja yang belum menikah. Seiring dengan semakin banyaknya 

remaja yang melakukan hubungan seks diluar pernikahan yang membuat hal ini menarik untuk 

diteliti. Berdasarkan berbagai uraian di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

Pengetahuan remaja yang kurang karena para remaja hanya mengetahui lewat teman, 

video atau film porno dan mudahnya mengakses tentang sumber informasi di internet atau 

website tentang hubungan seks dan menimbulkan rasa penasaran tentang hubungan seks. Hal ini 

menimbulkan para remaja menyimpulkan atau mengartikan sendiri tentang pengertian hubungan 

seks tanpa menanyakan lebih lanjut kepada orang yang bisa dikatankan lebih mengerti atau 

kurangnya pengetahuan tentang hubungan seks yang diterima oleh para remaja dari orang tua 

dan intitusi. Sehingga para remaja menilai bahwa hubungan seks dikalangan remaja itu sebagai 

hal yang biasa dan layak untuk dilakukan. 

Latar belakang keluarga dan kurangnya kontrol dari orang tua dalam mendidik anaknya 

waktu menginjak masa remaja membuat remaja mencari kenyamanan diluar lingkungan 

keluarga. Pergaulan berperan penting dan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku remaja. 

Maka jika seseorang remaja mempunyai lingkungan pergaulan dari kalangan teman-teman yang 

suka melakukan seks bebas, maka dia juga bisa terpengaruh dan akhirnya ikut melakukan seks 

bebas. Terlebih lagi, nilai-nilai dalam lingkungan pertemanan yang menganggap bahwa 

hubungan seks adalah hal yang wajar dilakukan apabila sudah dalam masa remaja, maka nilai-

nilai tersebut akan dianut pula dalam diri remaja. 

Para remaja mengartikan dan untuk menjawab semua rasa penasarannya, dengan cara 

melakukan hubungan seks diluar pernikahan. Hubungan seks diluar pernikahan yang dilakukan 

dikalangan remaja karena remaja memaknai bahwa hubungan seks itu sebagai pembuktian rasa 

sayang terhadap pasangannya meskipun bermula atas dasar paksaan, pembuktian terhadap 

lingkungan kelompok agar dapat diterimanya remaja tersebut dalam kelompok bermain, dan ada 

yang melalukan karena bisa menambah uang jajan untuk memenuhi kebutuhan remaja tersebut 

meskipun awalnya remaja tersebut merasa dibohongi.  

Hubungan seks yang dilakukan remaja yang belum menikah cenderung sulit untuk 

dihentikan karena mudahnya para remaja menemukan tempat untuk melakukan hubungan seks 



seperti kosongnya rumah mereka, kos-kosan, hotel-hotel sort time, villa dll.Hal tersebut menjadi 

salah satu pendorong bagi para remaja untuk mengulangi hubungan seks, sehingga hubungan 

seks yang dilakukan para remaja sudah menjadi kebiasaan. Meskipun begitu para remaja 

sebenarnya tahu kalau perbuatan melakukan hubungan seks yang dilakukan sebelum pernikahan 

itu merupakan hal yang salah dalam hukum dan dosa didalam agama. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan ada remaja yang memutuskan untuk berhenti melakukan hubungan seks pranikah 

karena adanya kesadaran atas perilakukanya tersebut yang menyimpang dari ajaran agama dan 

pemerintah. 
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