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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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Perkembangan IPTEK yang semakin deras ditandai dengan arus 

globalisasi dan modernisasi menyebabkan terjadinya perubahan pada 

keseluruhan tatanan aspek kehidupan masyarakat, seperti trasformasi pada 

nilai-nilai budaya, kebebasan di segala aspek, pola hidup kebarat-baratan atau 

(westernisasi) sehingga lahir sikap egoisme atau karakter individualistik, 

konsumftif serta hedonisme dan lain sebagainya yang merupakan aspek 

perubahan kepribadian yang diakibatkan dari dampak negatif perkembangan 

IPTEK tersebut yang berdampak pada perubahan pola pikir atau perilaku 

remaja saat ini. Keadaan tersebut dapat dilihat pada gaya dan  pola hidup 

remaja masa kini yang cenderung mempunyai sikap egoisme, individualistik, 

konsumtif, dan lain sebagainya.  

Secara spesifik kehadiran media elektronik seperti internet, televisi 

dan hendphone  juga turut memberikan konstribusi pada kemerosotan moral 

dikalangan remaja saat ini. Sebagai contoh media internet dengan segala 

kemudahan yang disediakan memberikan peluang kepada siapa saja untuk 

mengakses segala informasi yang diinginkan, oleh karena itu remaja yang 

tidak mempunyai landasan iman dan kepribadian yang kuat akan mudah 

terjerumus untuk mengakses hal-hal negatif yang berbau fornografi dan lain 

sebagainya yang tentunya akan berdampak terhadap pola pikir dan 

perilakunya. 

Selain itu, televisi juga sangat berpengaruh besar terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan remaja, banyak remaja yang meniru cara 

berpakaian artis yang diidolakannya, meniru gaya rambut, gaya hidup dan 
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lain sebagainya. Singkat kata, perkembangan IPTEK saat ini benar-benar 

sudah memberikan konstribusi terhadap meningkatnya tindakan kriminal, 

keterlibatan narkoba, konsumsi minuman keras, seks bebas dan lain 

sebagainya akibat dampak buruk dari perkembangan IPTEK tersebut. 

Pergaulan bebas yang terjadi pada remaja saat ini bukan hanya 

disebabkan oleh dampak negatip perkembangan IPTEK saja, tetapi banyak 

faktor yang dapat menyababkan remaja melakukan hal-hal di luar batas 

norma agama maupun norma sosial. Faktor lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat, lingkungan sekolah serta ketidak stabilan emosi  ikut menjadi 

penyabab terjadinya pergaulan bebas pada remaja saat ini.  

Pergaulan bebas yang terjadi pada remaja dewasa ini secara langsung 

maupun tidak langsung dapat memberikan dampak negatif terhadap diri 

sendiri maupun lingkungan sekitar,  apalagi tidak sedikit perilaku pergaulan 

bebas seperti yang mengarah pada seks bebas yang membawa dampak 

langsung berupa kehamilan yang tidak diharapkan, aborsi, kematian ibu belia, 

dan penyakit menular seksual. Dampak ini masih bisa diperpanjang dengan 

hilangnya kesempatan meraih cita-cita dan timbulnya hukum sosial.  

Pada umumnya pergaulan bebas terjadi di daerah perkotaan, tetapi 

dewasa ini seiring dengan kemajuan zaman ditambah dengan derasnya 

kemajuan tekhnologi, pergaulan bebas sudah mulai masuk ke daerah 

pedesaan seperti di daerah yang akan menjadi objek penelitian yaitu di Desa 

Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe juga sudah mulai terjadi 

beberapa kasus pergaulan bebas pada remaja, seperti adanya remaja yang 
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hamil diluar nikah, mengkonsumsi minuman keras, menonton vidio porno 

dan terlibat perkelahian, seperti yang dikatakan oleh bapak Anto (tokoh 

Pemuda) yang mengatakan bahwa: 

Kalau pergaulan bebas yang dilakukan pemuda disini sebenarnaya 

meresahkan juga seperti minum-minuman keras kalau ada pesta 

terkadang mereka buat keributan berkelahi, jadi masyarakat pada takut, 

kemudian yang hamil diluar nikah kemarin itu juga sangat meresahkan 

masyarakat karena memang belum pernah terjadi begitu, baru kali ini ada 

remaja yang sampai hamil diluar nikah buat geger masyarakat.
1
 

Pernyataan yang sama dikatakan bapak Basiran (tokoh Agama), 

mengatakan bahwa: 

Memang ada pergaulan bebas yang dilakukan pemuda disini  seperti 

minum-minuman keras, berkelahi, hamil diluar nikah,  baru-baru ada 

yang menikah dalam keadaan hamil, itu sangat memprihatinkan, 

masyarakat jadi resah.
2
 

Di satu sisi keadaan tersebut tentunya akan memberi dampak 

tersendiri terhadap lingkungan sekitar, banyak warga masyarakat yang merasa 

resah dengan adanya perilaku remaja yang mengarah pada pergaulan bebas 

tersebut, disisi lain para orang tua merasa khawatir, cemas terhadap perilaku 

menyimpang yang dilakukan remaja dan khawatir jika anak remaja mereka 

ikut melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Sehingga menurut penulis 

hal tersebut tidak dapat dibiarkan, harus adanya upaya pencegahan khususnya 

dari orang tua agar pergaulan bebas yang terjadi di Desa Watusa tidak 

semakin merajalela. 

                                                             
1 Anto, (Tokoh Pemuda), Wawancara, Tanggal  12 April 2016, Pukul 20:40 

WITA 
2 Basiran (Tokoh Agama), Wawancara, Tanggal  14 April 2016, Pukul 21:00 

WITA 
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Orang tua merupaka figur yang dapat mencegah remaja melakukan 

tindakan menyimpang atau pergaulan bebas yang bertentangan dengan norma 

agama maupun norma sosial, karena orang tua mempunyai tanggung jawab 

dan peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak-anaknya khususnya remaja, apalagi dengan adanya kehawatiran dari 

orang tua tentunya akan ada upaya-upaya yang dilakukan orang tua untuk 

mencegah pergaulan bebas pada remaja di Desa Watusa Kecamatan Puriala 

Kabupaten Konawe.  

Pada umumnya masyarakat Desa watusa bekerja sebagai pembuat 

batu bata, tukang bangunan, petani, dan nelayan. Sedangkan warga yang 

bekerja di instansi pemerintah dapat dihitung jumlahnya, artinya hanya 

sedikit sekali warga yang bekerja di perkantoran, dan manyoritas orang tua 

menghabiskan waktunya di rumah, dalam arti sangat sedikit orang tua yang 

pergi merantau ke luar daerah, sehingga menurut penulis dengan adanya 

keberadaan orang tua dilingkungan remaja, maka orang tua sangat 

menentukan terhadap arah pergaulan remaja.  

Oleh karena itu dengan alasan tersebut di atas penulis merasa 

terpanggil untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana “Upaya orang tua 

dalam mencegah pergaulan bebas pada remaja di Desa Watusa Kecamatan 

Puriala Kabupaten Konawe” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah: 
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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. 

C. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dalam memahami judul proposal ini, dan 

mengetahui arah serta tujuannya, maka penulis akan memaparkan definisi 

operasional sebagai berikut: 

1. Upaya orang tua  yang penulis maksudkan adalah cara-cara atau tehnik-

tehnik yang dilakukan atau diterapkan orang tua dalam upaya mencegah 

pergaulan bebas pada remaja. 

2. Pergaulan bebas remaja yang penulis maksudkan adalah pelanggaran atau 

penyimpangan tingkah laku, atau  tindakan yang  bertentangan dengan 

norma agama maupun norma sosial yang dapat merugikan, 

membahayakan, dan mengganggu orang lain dan diri sendiri. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pergaulan bebas pada remaja di Desa 

Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada 

remaja di Desa Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe 

c. Untuk mengetahui cara-cara atau tehnik-tehnik orang tua dalam mencegah 

pergaulan bebas pada remaja di Desa Watusa Kecamatan Puriala 

Kabupaten Konawe. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

semua komponen yang berkepentingan, yakni: 

a. Bagi penulis, sebagai persyaratan penyeleseian salah satu tugas program 

studi dalam menempuh program sarjana pendidikan dengan spesialisasi 

Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kendari. 

b. Bagi orang tua, akan menjadi masukan untuk lebih memperhatikan dan 

menjaga anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas.  

c. Bagi remaja, akan menjadi peringatan dan memberi kesadaran untuk 

menghindarkan diri dari perilaku-perilaku menyimpang yang bertentangan 

dengan norma-norma agama maupun norma sosial. 

d. Bagi pihak IAIN Kendari untuk dijadikan referensi keilmuan dan 

perbendaharaan kepustakaan 

e. Bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian 

pada masalah-masalah pergaulan bebas lainnya secara spesifik.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan yang dapat dijadikan rujukan pada penelitian ini 

antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Renawati pada tahun 2007 dengan 

judul faktor-faktor penyebab dan dampak pergaulan bebas ramaja di 

kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari. Penelitian tersebut 

diarahkan pada bentuk-bentuk pergaulan bebas remaja di Kelurahan 

Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, faktor-faktor penyebab 

terjadinya pergaulan bebas remaja di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-

Wua Kota Kendari, dampak negatif pergaulan bebas remaja di Kelurahan 

Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, serta upaya-upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi pergaulan bebas remaja  di Kelurahan Mataiwoi 

Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus pergaulan bebas di Kelurahan 

Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sudah sangat 

memprihatinkan dan dapat dilihat secara kasat mata hal ini dapat dilihat 

dari bentuk-bentuk pergaulan bebas dikalangan remaja antara lain seks 

bebas, kumpul kebo, prostitusi pelajar, hamil diluar nikah, pemerkosaan, 

pelecehan seksual, kepemilikan gambar-gambar porno, baik ponsel 

maupun buku-buku porno. Faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas 

tersebut adalah longgarnya pegangan terhadap agama, lemahnya 

pembinaan moral dalam rumah tangga, pengawasan orang tua yang 

kurang, derasnya budaya barat, belum adanya kamauan yang kuat dari 

pemerintah untuk melakukan pembinaan moral bangsa. Adapun upayan 

untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan pembinaan 

agama kepada remaja, melakukan kerjasama antara orang tua, tokoh 

agama, tokoh masyarakat dan pemerintah, meningkatkan konterol orang 
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