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ABSTRAK 

Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual mengakibatkan 

munculnya penafsiran, persepsi dan sikap yang kurang tepat dalam memandang 

perilaku seks bebas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran persepsi seks bebas mahasiswa FKIP Unlam Banjarmasin 

program studi Bimbingan dan Konseling. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa program studi bimbingan konseling FKIP Unlam Banjarmasin 

Angkatan 2010-2013. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 233 

siswa. Teknik penarikan sampelnya menggunakan Purposive Random Sampling 

dengan jumlah sampel 30 orang mahasiswa. Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif Kuantitatif. Hasil 

penelitian ini dengan Bahwa dari hasil angket tersebut dapat dilihat persepsi 

mereka yang tidak mendukung dengan perilaku seks bebas yang mereka ketahui 

dari macam-macam jenis seks bebas seperti berciuman, bercumbu, berpelukan dan 

bersenggama sehingga persepsi mereka tidak mendukung terjadinya perilaku seks 

bebas tersebut. Sedangkan dari interpretasi prosentasi persepsi seks bebas yaitu 

interpretasi tertinggi adalah kategori sedang dengan prosentasi 92,5%, sedangkan 

interpretasi sedang atau menengah yaitu kategori rendah dengan prosensi 2,5%, 

kemudian interpretasi rendah yaitu kategori tinggi dengan prosensi 5%. Dengan 

demikian diinterpretasikan bahwa cukup besar yaitu interpretasi (sedang) dari 

mereka mengetahui tentang persepsi seks bebas yang mereka ketahui. 

  

Kata Kunci: persepsi, perilaku seks bebas 

 

PENDAHULUAN 

Masa perkembangan remaja telah dilewati dan 

orang tua bersyukur karena masa itu dapat  dilewati. 

Anak akan menjadi semakin mandiri dan 

penyesuaian dirinya akan semakin meningkat. 

Perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik 

dimana tubuh berkembang pesat sehingga mencapai 

bentuk tubuh orang dewasa. Selain itu pola perpikir 

akan semakin abstrak dan mulai melepas diri secara 

emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan 

peran sosialnya yang baru. Namun, perasaan lega 

yang baru saja timbul ini kemudian digantikan oleh 

perasaan cemas lainnya. Akibat kurang adanya 

pengertian dan perhatian mengenai jiwa para remaja, 

maka remaja sekarang banyak terjerumus dalam 

pergaulan bebas. 

Remaja merupakan masa perkembangan sikap 

tergantung terhadap orang tua kearah kemandirian, 

minat seksual, perenungan diri dan perhatian 

terhadap  nilai  estetika  dan  isu  moral.  Seiring  

dengan  matangnya  fungsi seksual kadang timbul 

pula berbagai dorongan dan keingin untuk 

memuaskan seksual. Ketika kontrol orang tua, 

masyarakat dan pembinaan demikian minimnya   
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mengakibatkan   fenomena   pergaulan   bebas   

khususnya   yang berkaitan dengan perilaku seks 

bebas. 

Pada masa remaja merupakan tahap dimana 

seseorang sedang mengalami periode penting dalam 

hidupnya yakni transisi dari masa anak- anak 

menuju masa dewasa. Kematangan seksual pada usia 

remaja menyebabkan  munculnya  minat  seksual  

dan  keingintahuan  yang  tinggi tentang seksualitas. 

Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi dan seksual  mengakibatkan  munculnya  

penafsiran,  persepsi  dan  sikap  yang kurang tepat 

dalam memandang perilaku seks bebas. Sedangkan 

masalah yang di  alami  remaja  yaitu  karena  

remaja  sekarang  begitu  mudah  mengiyakan ajakan 

lawan jenis untuk melakukan hubungan seks 

sebelum menikah dengan alasan karena suka sama 

suka dan saling mencintai satu sama lain. Remaja 

tidak pernah berfikir kerugian apa yang akan 

diterimanya jika melakukan hubungan seksual di 

luar pernikahan. Kebanyakan remaja menginginkan 

hubungan seks karena remaja sekarang dalam 

menjalani hubungan berpacaran sangat berani, 

misalnya berciuman, berpelukan, memegang buah 

dada di atas baju dan melakukan perilaku seks 

tersebut (Pawestri, 2012). 

Menurut Desmita (2005) perilaku seks bebas 

pada remaja adalah cara remaja mengekspresikan 

dan melepaskan dorongan seksual, yang berasal dari 

kematangan organ seksual dan perubahan hormonal 

dalam berbagai bentuk tingkah  laku seksual, seperti 

berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan 

kontak seksual. Tetapi perilaku tersebut dinilai tidak 

sesuai dengan norma karena remaja belum memiliki 

pengalaman tentang seksual. 

Sedangkan Dariyo (2004:87) mengatakan 

perilaku seks lebih tepat untuk menunjukkan alat 

kelamin. Namun, sering kali masyarakat umum 

awam memiliki pengertian bahwa istilah seks lebih 

mengarah pada bagaimana masalah hubungan 

seksual antara dua orang yang berlainan jenis 

kelamin. Adapun pengetahuan tentang masalah 

seksualitas, berkaitan dengan anatomi seksual 

(organ-organ tubuh), fungsi hormon seksual, dan 

perilaku seksual dalam kehidupan sosial. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan perilaku seks bebas adalah adanya 

dorongan organ seksual dan perubahan hormon dua 

orang yang berlainan jenis kelamin untuk 

mendapatkan kesenangan seksual dengan lawan 

jenis yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang 

sah. 

Menurut   Slameto   (2010:   102) persepsi   

adalah   proses   yang menyangkut masuknya pesan 

atau informasi kedalam otak manusia. Melalui 

persepsi manusia terus-menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungannya.hubungan ini 

dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, 

pendengar, peraba, perasa dan pencium. 

Melalui studi pendahuluan peneliti ingin 

mengetahui seberapa besar persepsi tentang seks 

bebas yang beraneka ragam untuk di kalangan 

kampus, khususnya FKIP Unlam Banjarmasin 

Program Studi Bimbingan Konseling, sehingga 

memperoleh hasil data dengan jumlah 233 

mahasiswa yang terdiri dari 4 angkatan yaitu 

angkatan 2010 dengan jumlah 40 mahasiswa, 

angkatan 2011 dengan jumlah 44, angkatan 2012 

dengan jumlah 63 mahasiswa, dan angkatan 2013 

dengan jumlah 86 mahasiswa. Dari jumlah data 

tersebut maka peneliti mengobservasi apa yang 

terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui tentang 

persepsi mereka terhadap perilaku seks bebas di 

Kalangan  Kampus Program Studi Bimbingan 

Konseling FKIP Unlam Banjarmasin. 

Dari  hasil  observasi  di  atas  dan  mengenai  

fenomena  pemicu  seks bebas dilingkungan kampus 

FKIP program studi bimbingan dan konseling, yang 

dapat menimbulkan syahwat yaitu bahwa cara 

berpakian para wanita atau mahasiswinya memakai 

pakaian yang terlalu ketat sehingga terlihat bentuk 

tubuhnya dan mengundang syahwat bagi orang yang 
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melihatnya. Selain itu juga yang menjadi faktor seks 

bebas terjadi karena mareka dapat mengakses atau 

mempunyai film porno dan juga kebebasan dari 

orang tua, lingkungan sekitar mereka tinggal, dan 

tempat-tempat yang membebaskan berhubungan 

seks yaitu seperti tempat prostitusian yang dapat 

mengakibatkan pemicu terjadinya seks bebas itu 

terjadi. 

Menurut  Sarwono  (2002)  bentuk-bentuk  dari  

perilaku  seks  bebas dapat berupa berkencan intim, 

berciuman, bercumbu,  dan bersenggama. 

Sedangkan Desmita (2005) mengemukakan berbagai 

bentuk tingkah laku seksual,  seperti  berkencan  

intim,  bercumbu,  sampai  melakukan  kontak 

seksual. 

Berita dari GeSchool.net, 29 September 2012 

“Prilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja” menurut 

data hasil survey KPAI, sebanyak 32 persen remaja 

usia 14-18 tahun di Jakarta, Surabaya, dan Bandung 

pernah berhubungan seks. Salah satu pemicunya, 

muatan pornografi yang diakses via internet. 

Fakta lainnya, sekitar 21,2 persen remaja putri di 

Indonesia pernah melakukan aborsi. Selebihnya, 

separuh remaja wanita mengaku pernah bercumbu. 

Survei KPAI juga menyebutkan, 97 persen perilaku 

seks remaja diilhami   pornografi   di   internet.   

Dunia   internet   adalah   dunia   yang menyebarkan 

"kebohongan yang positif", termasuk soal seks. 

TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Hasil 

mencengangkan diutarakan Dinas Kesehatan Kota 

Banjarmasin mengenai prilaku seks bebas di 

kalangan remaja. Angka seks bebas di kalangan 

remaja mengalami kenaikan yang drastis 

dibandingkan data 2010. Berdasarkan data Dinkes 

Kota Banjarmasin, hingga akhir 2011 ada 

peningkatan pada persalinan remaja. Dari sebanyak 

50 orang pada 2010, melonjak menjadi 235 orang 

pada 2011. Data lainnya terjadi pada kasus KTD 

(Kehamilan yang tidak diinginkan), dari 35 orang   

2010,   melonjak   menjadi   220   orang   pada   

2011.   Data   tersebut berdasarkan acuan dari 26 

Puskesmas se Kota Banjarmasin yang bekerjasama 

dengan UKS (Unit Kesehatan Sekolah) untuk 

jenjang SMP dan SMA di seluruh Kota 

Banjarmasin. Dengan rentang usia dari 9 tahun 

hingga 19 tahun. "Berdasarkan data kumpulan dari 

26 Puskesmas yang tersebar se Kota Banjarmasin 

dan telah dievaluasi Dinkes," ujarnya, Selasa 

(21/2/2012). 

Dengan adanya survei tersebut, dapat di ketahui 

bahwa pergeseran norma sosial yang terjadi di 

masyarakat semakin terbuka mengeni hubungan 

seks. Hubungan seksual yang di anggap sebagai hal 

yang sakral dan hanya di lakukan dengan ikatan 

perkawinan, kini sudah di anggap suatu hal yang 

wajar meskipun tidak dalam ikatan perkawinan. 

Dampak dari seks bebas tersebut bila dibiarkan 

maka akan mengakibatkan seperti impotensi, 

terinfeksi virus HIV dan AIDS, dan Aborsi. 

Sehingga  sangat  penting  bagi  mereka  mengetahui  

gambaran  tentang  seks bebas  apa saja masalah  

seks  bebas  itu,  dengan  itu  harapan  peneliti  ingin 

memberikan informasi yang lebih jelas melalui 

gambaran tentang seks bebas, agar mereka 

mengetahui arti tentang seks bebas dan persepsi 

mereka lebih bisa memahami apa itu seks bebas dan 

mereka dapat berusaha menghindar dari perilaku 

seks bebas tersebut, sehingga ketika mereka terjun 

kelapangan mereka membuat langkah-langkah yang 

baik untuk dapat membantu peserta didik. 

 

METODE  

Rancangan penelitian merupakan keseluruhan 

proses pemikiran dan penentuan matang tentang hal-

hal yang akan di lakukan.   Ia   merupakan   landasan   

berpijak,   serta   dapat   pula dijadikan  dasar  

penilaian  baik  oleh  peneliti  itu  sendiri  maupun 

orang lain terhadap kegiatan penelitian. (Margono, 

2010:100). 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah   pendekatan   kuantitatif.   

Pendekatan   kuantitatif   adalah metode penelitian 
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yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  

sampel  tertentu, teknik   pengambilan   sampel   

pada   umumnya   dilakuka   secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, anlisis  data  bersifat  kuantitatif/  statistik  

dengan  tujuan  untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2010: 14). 

Teknik purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel yang digunakan dengan instrumen 

pengambilan data menggunakan angket melalui 

perhitungan analisis presentase.  

 

PEMBAHASAN 

Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa dari  

233  Mahasiswa Bimbingan Konseling FKIP Unlam 

yang diwakilkan 40 orang responden dan 30 butir 

soal angket yang sudah valid maka diketahui bahwa 

dari hasil   angket   tersebut   dapat   dilihat   

persepsi   mereka   yang   tidak mendukung dengan 

perilaku seks bebas yang mereka ketahui dari 

macam-macam   jenis   seks   bebas   seperti   

berciuman,   bercumbu, berpelukan  dan  

bersenggama  sehingga  persepsi  mereka  tidak 

mendukung terjadinya perilaku seks bebas tersebut. 

Sedangkan dari interpretasi prosentasi persepsi 

seks bebas yaitu interpretasi Tertinggi adalah 

kategori sedang dengan prosentasi sebesar 92,5% 

subjek  setuju  bahwa hubungan  seks  dilakukan  

oleh  pasangan yang sudah memiki ikatan atau 

menikah,  sedangkan interpretasi Sedang atau  

menengah  yaitu  kategori  rendah  dengan  prosensi  

sebesar  2,5% tidak takut dari akibat seks yang 

mereka lakukan seperti HIV dan AIDS, kemudian 

interpretasi Rendah yaitu kategori tinggi dengan 

prosensi sebesar 5% bahwa hubungan seks bebas 

bisa dilakukan dengan seperti bercumbu, berciuman, 

petting dan berpelukan. 

Dengan demikian diinterpretasikan bahwa cukup 

besar yaitu interpretasi  (sedang)  dari  mereka  

mengetahui  tentang  persepsi  seks bebas yang 

mereka ketahui. Proses   yang   menyangkut   

masuknya   pesan   atau   informasi kedalam otak 

manusia. Melalui persepsi, manusia terus-menerus 

mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya.hubungan ini dilakukan lewat 

inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengar, 

peraba, perasa dan pencium (Slameto, 2010: 102). 

Perilaku seks lebih tepat untuk menunjukkan alat 

kelamin. Namun,  seringkali  masyarakat  umum  

(awam)  memiliki  pengertian bahwa istilah seks 

lebih mengarah pada bagaimana masalah hubungan 

seksual antara dua orang yang berlainan jenis 

kelamin. Adapun pengetahuan tentang masalah 

seksualitas, berkaitan dengan anatomi seksual  

(organ-organ  tubuh),  fungsi  hormon  seksual,  dan  

perilaku seksual dalam kehidupan sosial 

(Dariyo,2004:87). 

Hasil yang sama juga dapat dilihat dari hasil 

peneltian relevan oleh Pawestri dan Setyowati, 

(2012). “Gambaran Perilaku Seksual Pranikah pada 

Mahasiswa Pelaku Seks Pranikah di Universitas X 

Semarang”. Hasil penelitian bahwa sebesar 12% 

subyek penelitian setuju jika hubungan  seks  

dilakukan  oleh  pasangan  yang telah  berkomitmen 

untuk menikah. Tempat berhubungan seksual di 

Rumah, tempat kost dan hotel. Pengawasan orang 

tua sebanyak 50 % mendapatkan pengawasan yang 

sangat ketat dan  aktifitas yang dilakukan responden 

berbincang-bincang dengan teman kost, main 

komputer, menonton film pornografi, memilih   

menggunakan   waktu   luangnya   untuk   bersama 

dengan pasangan seksualnya. Informasi terkait 

seksualitas didapat dari koran, majalah, internet, 

radio, televise, dari teman kost. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa persepsi mahasiswa Program Studi 

Bimbingan Konseling FKIP Unlam angkatan 2010-

2013 adalah cukup baik mengetahui persepsi seks 

bebas. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dengan memperhatikan alasan yang paling 

dominan yang ada serta di dasarkan pada hasil 
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analisa data dan penelitian di lapangan dengan 

berdasarkan pedoman penelitian yang telah di 

uraikan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai 

berikut bahwa dari hasil angket tersebut dapat dilihat 

persepsi mereka yang tidak mendukung dengan 

perilaku seks bebas  yang mereka ketahui dari 

macam-macam jenis seks bebas seperti berciuman, 

bercumbu, berpelukan dan  bersenggama sehingga 

persepsi  mereka tidak mendukung terjadinya 

perilaku seks bebas tersebut. 

Sedangkan dari interpretasi prosentasi persepsi 

seks bebas yaitu interpretasi tertinggi adalah 

kategori sedang dengan prosentasi 92,5% , 

sedangkan interpretasi sedang atau menengah yaitu 

kategori rendah dengan prosensi 2,5% , kemudian 

interpretasi rendah yaitu kategori tinggi dengan 

prosensi 5%. 

Dengan  demikian  diinterpretasikan  bahwa  

cukup  besar  yaitu interpretasi (sedang) dari mereka 

mengetahui tentang persepsi seks bebas yang 

mereka ketahui. 

Dari permasalahan tersebut dan kendala-kendala 

yang ada pada mahasiswa Program Studi Bimbingan 

Konseling FKIP Unlam Banjarmasin  yaitu  peran  

dari  orang  tua  dan  dari  diri  sendiri,  sangat 

penting dalam menyikapi semua perkembangan 

yang ada di diri mahasiswa tersebut agar dapat 

mengembangkan potensi yang positif mereka miliki 

secara optimal dan membuat mahasiswa tersebut 

tidak merasa tertekan atau dibatasi dalam 

pergaulannya bersama teman- temannya. 

Saran 

Kepada Ketua program studi bimbingan dan 

konseling sebagai  informasi  tambahan  dalam  

melakukan penagawasan terhadap kegiatan 

mahasiswa dan mengetahui bantuan yang bisa 

diberikan untuk membantu mahasiswa dalam 

menemukan potensi dirinya. 

Kepada dosen program studi bimbingan dan 

konseling sebagai informasi untuk memaksimalkan 

kinerjanya dalam membantu mahasiswa, serta 

memberikan informasi bahwa Pengajar atau dosen 

bisa membantu mahasiswa dalam menyelesaikan 

permasalahnnya optimal, sehingga permasalahan 

yang dialami siswa dapat segera ditindak lanjuti 

dengan baik. 

Kepada mahasiswa program studi bimbingan 

dan konseling digunakan sebagai informasi yang 

bermanfaat, agar mahasiswa dapat mengetahui 

tentang gambaran persepsi seks bebas sehingga 

mereka dapat mengatasi dan menghindari perilaku 

seks bebas. 
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