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ABSTRAK 

Nama: Muslihudin, Nim: 12010101091, Judul Skripsi: Upaya Orang Tua 

Dalam Mencegah Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Desa Watusa Kecamatan 

Puriala Kabupaten Konawe, Pembimbing : Abbas, S.Ag, M.Ag 

  

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu; (1) Bentuk-bentuk pergaulan 

bebas pada remaja di Desa Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, (2) 

Faktor-Faktor Penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja di Desa Watusa 

Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, (3) Upaya orang tua dalam mencegah 

pergaulan bebas pada remaja di Desa Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten 

Konawe. 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan 

data dilakukan dengan metode observasi (pengamatan), interview (wawancara) 

dan dokumentasi.  Informen dalam penelitian ini adalah pemerintah,masyarakat, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, orang tua dan remaja. Teknik 

pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data 

menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa (1) bentuk-bentuk 

pergaulan bebas yang terjadi di Desa Watusa antara lain:  mengkonsumsi 

minuman keras, terlibat perkelahian, menonton video porno sampai pada 

melakukan tindakan sek pranikah. (2) faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas 

pada remaja di Desa Watusa dapat dikelompokan menjadi dua, pertama faktor 

internal (faktor yang berasal dari dalam diri), antara lain: ingin mendapat 

perhatian, kurangnya pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama islam, 

ingin mencoba atau merasakan, ingin dianggap hebat, kuat, dan berani. kedua 

faktor eksternal (faktor yang berasal dari lingkungan sekitar), antara lain: 

terjadinya brokem home (perceraian) dalam keluarga atau salah satu dari kedua 

orang tuanya ada yang meninggal, orang tua yang terlalu sibuk bekerja, perilaku 

orang tua yang sudah melakukan pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua 

terhadap pergaulan anak, kurangnya penanaman nillai-nilai ajaran agama islam 

dari orang tua, serta ajakan dari teman pergaulan. (3) Upaya orang tua dalam 

mencegah pergaulan bebas pada remaja di Desa Watusa dapat dikelompokan 

menjadi dua pertama upaya pencegahan secara preventif  antara lain dapat 

dilakukan dengan mengajarkan dan membiasakan menanamkan nilai-nilai agama 

sejak kecil, memberikan contoh/teladan yang baik kepada anak dalam kehidupan 

sehari-hari, selalu mengingatkan atau memberikan menasehat yang baik, 

memperhatikan lingkungan pergaulan anak, melarang kaluar rumah dimalam hari, 

serta menikahkan jika sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Kedua 

upaya pencegahan secafa represif antara lain dapat dilakukan dengan memberikan 

hukuman baik berupa fisik seperti memukul, maupun non fisik seperti memarahi 

dan memberikan peringatan.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengingat cepatnya arus globalisasi, seiring dengan diikutinya 

peningkatan kemajuan tekhnologi yang tentunya memberikan nilai tambah 

dengan mudahnya mengakses berbagai informasi, pengetahuan penggunaan 

sarana atau suatu alat yang selanjutnya akan berdampak pada perilaku 

masyarakat yang lambat laun mulai mengakibatkan perubahan khususnya di 

lingakungan pergaulan remaja. Ketika terjadi perubahan dengan cepat, salah 

satu kelompok yang rentan untuk ikut terbawa arus perubahan adalah 

kelompok  remaja. Dalam persepektif psikologi perkembangan, masa remaja 

memang masa yang berbahaya, karena pada masa ini seorang mengalami 

masa transisi atau masa peralihan dari masa kehidupan anak-anak menuju 

kedewasaan yang sering ditandai dengan krisis kepribadian.  

Apapun bentuk ekspresi kejiwaan remaja yang diperlukan adalah 

tempat penyaluran yang sehat sebagai kebutuhan aktualisasi dirinya. Mereka 

ingin dianggap  kehadirannya dalam wujud apresiasi dan butuh penghargaan. 

Apabila hal ini tidak terwujud, maka penyaluran potensi dirinya itu terlepas 

dalam bentuk perilaku menyimpang yang mengarah pada hal-hal yang 

negatip seperti pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu 

bentuk perilaku menyimpang yang sudah sering terjadi dikalangan remaja 

saat ini. Masalah pergaulan bebas ini sering didengar, baik di lingkungan 

sekitar maupun dari media massa.  
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