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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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tua, memberikan dukungan kepada remaja untuk dapat berkreasi dengan 

potensi yang mereka miliki.
1
 

 

Penelitian relevan selanjutnya yang dilakukan oleh Nurjannah pada 

tahun 2012 dengan judul pola pendidikan islam dalam mengatasi pergaulan 

bebas pada remaja di kelurahan Petoaha Pantai Kecamatan Abeli Kota 

Kendari. Penelitian tersebut diarahkan pada kondisi objektif pergaulan bebas 

remaja dan dampaknya di kelurahan Petoaha Pantai Kecamatan Abeli, 

penyebab terjadinya pergaulan bebas ramaja di Kelurahan Petoaha Pantai 

Kecamatan Abeli, pola pendidikan islam dalam mengatasi pergaulan bebas 

remaja di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli. Dengan  hasil penelitian 

sebagai berikut: 

Hasil penelitian menggambarkan pergaulan bebas yang terjadi di 

Kelurahan Petoaha Pantai sudah mengarah kepada pelanggaran norma-

norma masyarakat bahkan mengarah pada pelanggaran ajaran agama 

yang kita anut. Bentuk-bentuk pergaulan bebas tersebut teridentifikasi 

seperti sering berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan remaja, 

pacaran tanpa batas-batas tertentu, bergaul sampai larut malam, serta 

cenderung melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan, dan 

segenap perilaku penyimpangan lainnya. Setelah ditelaah lebih lanjut, 

kejadian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor antara lain lemahnya 

pengetahuan terhadap agama, krisis moral dan akhlak remaja, lemahnya 

pengawasan dari orang tua, pengaruh media, pengaruh lingkungan sosial, 

kurangnya perhatian orang tua. Sebagai penanganan masalah terhadap 

barbagai gejala tersebut, maka fungsi pendidikan islam di Kelurahan 

Petoaha Pantai harus diarahkan pada upaya-upaya mengantisipasi 

berbagai faktor-faktor tersebut. Untuk itu fungsi pendidikan islam 

diarahkan untuk pendidikan keimanan melalui keluarga, pembinaan 

akhlak, pembinaan keagamaan melalui kegiatan remaja masjid, 

pendidikan agama islam di sekolah, pendidikan islam melalui kagiatan 

                                                             
1
 Renawati, Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Pergaulan Bebas Remaja di Kelurahan 

Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Kendari, 2007. 
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BTQ (Baca Tulis Al-Qur’an) dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti 

mengikuti ceramah pada setiap perayaan hari-hari besar agama islam
2
 

  

Dari kajian penelitian yang dijadikan rujukan di atas dalam penelitian 

yang akan dilakukan ini, jika dihubungkan maka terdapat persamaan dan 

perbedaan. Adapun yang menjadi persamaanya adalah membahas tentang 

pergaulan bebas pada remaja, selain itu juga ada beberapa poin dari fokus 

penelitian dan rumusan masalah yang sama. adapun yang menjadi perbedaan 

adalah pada fokus penelitian dan rumusan masalah meskipun ada beberapa 

poin yang sama, selain itu lokasi dan waktu penelitian juga berbeda. 

B. Pembahasan Tentang Pergaulan Bebas Pada Remaja 

a. Pengertian Pergaulan Bebas Pada Remaja 

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang mutlak 

dimusnahkan dari kehidupan manusia. “Secara lughat (bahasa), kata 

pergaulan berasal dari kata gaul yang berarti campur, aduk, gabung”.
3
 

Dengan demikin pergaulan berarti percampuran, penggabungan, dan 

penyatuan dua pihak secara personal maupun kelompok. Dalam 

perkembangannya pergaulan diartikan sebagai hubungan atau interaksi sosial 

antar manusia baik secara perseorangan maupun kelompok masyarakat 

tertentu. Pergaulan itu menyangkut hubungan secara fisik maupun kejiwaan. 

Yuliah Singgih D. Gunarsa dan Singgih D Gunarsa dalam Skripsi Heni Tri 

                                                             
2
 Nurjannah, Pola Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas Remaja Di 

Kelurahan Patoaha Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Kendari, 2012. 
3
Nurjannah, Pola Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas Remaja Di 

Kelurahan Patoaha Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Kendari, 2012, h.11 
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Wahyuni, mengataka bahwa “pergaulan merupakan suatu hubungan yang 

meliputi tingkah laku individu yang lebih dari seorang individu”.
4
  

Pergaulan antar manusia harus bertujuan pada keamanan,  

keselamatan dan ketentraman. Apabila dalam pergaulan  khususnya pada 

remaja tidak bertujuan pada hal tersebut, maka pergaulan itu akan mengarah 

pada hal-hal yang negatif. Dalam pandangan agama menurut Elfahmi Yaman 

dalam skripsi Heni Tri Wahyuni mengartikan bahwa:  

Pergaulan sebagai suatu proses interaksi mahluk dengan mahluk 

lainnya, hubungan seseorang dengan yang lainnya, hubungan manusia 

dengan manusia dan lain-lainnya. Sedngkan pergaulan yang sesuai 

dengan ajaran islam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan sunah 

Rasulullah SAW serata dalam tatanan amal seperti yang telah 

dicontohkan langsung oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-

orang shaleh.
5
 

Pergaulan merupakan suatu kebutuhan manusia karena pada dasarnya 

manusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupan tidak 

dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh 

karena itu pergaulan merupakan suatu kebutuhan mutlak yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Pergaulan tersebut tentunya harus 

mengarah pada hal-hal yang positif atau pergaulan yang memang tidak 

melewati rambu-rambu yang sudah ditetapkan agama maupun hukum, 

sehingga tidak mengakibatkan kebebasan dalam pergaulan.  

Sedangkan kata bebas berarti: 

Tidak terikat, merdeka, lepas batas atau tidak ada yang mengatur. 

Dengan demikian bebas dapat diasumsikan pemaknaaanya dengan tidak 

                                                             
4
 Heni Tri Wahyuni, Hubungan Antara Kematangan Beragama Dengan Sikap Terhadap 

Pergaulan Bebasa Pada Anak Jalanan Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h. 28 
5
 Ibid, h. 28   
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terikat atau merdeka pada aturan, norma-norma atau nilai-nilai tertentu 

yang diberlakukan pada kelompok tertentu.
6
 

Penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa bebas merupakan 

suatu bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok tertentu dengan mengabaikan agama maupun hukum yang berlaku. 

Istilah pergaulan bebas sebenarnya digunakan karena adanya gejala 

hubungan manusia yang telah melampaui batas-batas kewajaran atau 

cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif. Hal tersebut di jelaskan oleh 

simanjuntak dalam skripsi Nurjannah yang mengatakan bahwa: 

Pada awalnya, istilah pergaulan bebas digunakan pada kondisi dimana 

dua orang manusia beda jenis, laki-laki dan perempuan melakukan 

hubungan sex atau zina diluar ikatan pernikahan. Dalam perkembangan 

sex diluar nikah ini diadopsi dari gaya hidup barat yang sangat 

bertentangan dengan budaya ketimuran yang senantiasa berpedoman 

pada ajaran agama dan perilaku beradab.
7
  

Penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa  pergaulan bebas 

pada awalnya digunakan pada perbuatan hubungan seksual antara laki-laki 

dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. 

Dalam perkembangannya istilah pergaulan bebas bukan hanya digunakan 

pada hubungan seksual tetapi sudah sampai pada perilaku atau tindakan-

tindakan menyimpang lainya yang melewati batas-batas norma agama 

maupun hukum. Selanjutnya menurut AA Gym dalam skripsi Heni Tri 

Wahyuni mengartikan bahwa: 

Pergaulan bebas sebagai pergaulan yang tanpa batas yang mengabaikan 

nilai-nilai moral dan agama. Pergaulan semacam ini sering berujung 

pada perbuatan-perbuatan amoral seperti free seks, di mana orang 

                                                             
6
 Nurjannah, Op.Cit, h. 12 

7
  Ibid, h. 11  
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melakukan hubungan badan tanpa menikah, terjebak napza, retaknya 

hubungan sosial pelaku dan tinndakan-tindakan kriminal lainnya.
8
 

 

Sedangkan menurut Primaria Yogiwulandari dalam skripsi Heni Tri 

Wahyuni mangatakan bahwa pergaulan bebas merupakan “pergaulan yang 

tidak mengenal  batas norma adab yang ada di lingkungannya, dalam 

pergaulan bebas yakni bergaul dengan siapa saja tidak pandang laki-laki 

ataupun perempuan.”
9
 

Pernyataan di atas didukung oleh Iskandar dalam skripsi Heni Tri 

Wahyuni yang menyatakan bahwa: 

Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan yang bebas pergi dan melakukan kegiatan bersama-sama, 

pergaulan bebas belum tentu menjurus pada hubungan seksual 

walaupun ada yang melakukannya. Pergaulan bebas tercipta dari 

munculnya aspek  seksual dari diri remaja yang membawa pada cara 

bergaul yang lebih bebas dengan segala sikap dan perilaku pada seksual 

permissiveness.
10

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pergaulan 

bebas remaja adalah perilkau menyimpang atau cara bergaul yang melewati 

batas-batas norma agama maupun hukum, dapat berupa minum-minuman 

keras, melakukan hubungan seks pranikah dan perilaku-perilaku menyimpang 

lainnya yang melewati batas-batas norma agama maupun hukum. 

b. Bentuk-Bentuk Pergaulan Bebas Pada Remaja 

Beberapa ahli mengelompokan bentuk-bentuk pergaulan bebas  dalam 

beberapa kategori berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurt Ari 

Gunawan: “secara umum pelanggaran norma yang sering kali dilakukan oleh 

                                                             
8
 Heni Tri Wahyuni, Op.Cit, h. 29  

9
 Ibid, h, 29 

10
 Ibid, h. 29-30   
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anak dan remaja meliputi ngebut, peredaran pornografi dikalangan pelajar, 

perusakan barang milik orang lain, kelompok geng, penyimpangan mode, 

pencurian, perkelahian dan sebagainya”.
11

 

Secara spesifik Hari Moekti dalam skripsi Nurjannah menjabarkan 

perilaku pergaulan bebas dalam berbagai bentuk: “masalah aktifitas sex pra  

nikah, pelecehan sexsual, pacaran, pornografi, perselingkuhan, fre sex, 

prostitusi, pemerkosaan, aborsi, perilaku sexsual yang tidak normal dan 

penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelamin”.
12

 

Menurut Endang Kurnia Ningsih dalam skripsi Heni Tri Wahyuni 

menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk pergaulan bebas yang terjadi pada 

remaja antara lain: 

1. Kumpul kebo, yaitu pergaulan yang menjurus kearah seksual  antara 

antara jenis kelamin yang berbeda tanpa adanya ikatan perkawinan. 

2. Berpesta pora semalam suntuk tanpa pengawasan sehingga mudah 

menimbulkan tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab. 

3. Ikut dalam pelacuran atau melacurka diri baik dengan tujuan 

kesullitan ekonomi maupun dengan tujuan lain. 

4. Keluyuran, pergi sendiri maupun kelompok tanpa tujuan, akan 

menimbulkan perbuatan iseng yang negatif. 

5. Pelecehan seksual, berarti perilaku yang menyangkut pernyataan 

seksual.
13

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

bentuk bergaulan bebas pada remaja sangat beragam mulai dari ngebut, 

peredaran pornografi dikalangan pelajar, perusakan barang milik orang lain, 

kelompok geng, penyimpangan mode, pencurian, perkelahian, mengkonsumsi 

minuman keras, masalah aktifitas seks pra  nikah, pelecehan sexsual, pacaran, 

                                                             
11

Ari Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai 

Problem Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h, 92 
12

 Nurjannah, Op.Cit, h. 13 
13 Heni Tri Wahyuni, Op.Cit, h. 31 
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perselingkuhan, fre sex, prostitusi, pemerkosaan, aborsi, kumpul kebo, 

berpesta pora, pelacuran, keluyuran. 

c. Faktor-Faktor Penyebab Pergaulan Bebas Pada Remaja 

Ada banyak sebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap 

remaja mungkin berbeda tetapi semuanya berakar dari penyebab utama yaitu 

kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan/agama dan 

ketidakstabilan emosi remaja. Zakiah Darajat dalam skripsi Nurjanah 

menjelaskan 3 (tiga) faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas 

meliputi “faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor lingkungan 

masyarakat”.
14

 Sejalan dengan hal tersebut, Minkel membagi faktor-faktor itu 

meliputi: “masalah dirumah tangga (keluaraga), masalah sekolah (belajar), 

masalah waktu, masalah dengan lingkungan masyarakat, masalah dengan 

dirinya sendiri”.
15

  

Selanjutnya secara rinci, Gunarsa dalam skripsi Heni Tri Wahyuni 

menjelaskan faktor-faktor penyebab pergaulan bebas dikalangan remaja, 

antara lain: 

1. Waktu, dengan adanya waktu luang yang tidak bermanfaat akan lebih 

mudah menimbulkan adanya pergaulan bebas. Dalam arti remaja 

putra-putri yang mementingkan huraa-hura dan berkumpul dan 

bergadang akan lebih terbawa arus pergaulan bebas. 

2. Kurangnya pelaksanaan agama secara konsekuan,  terutama sekali 

bagi remaja yang kurang melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. 

3. Kurangnya pengawasan terhadap remaja,  orang tua terlalu ketat dan 

tidak memberikan kebebasan serta orang tua terlalu sibuk diluar 

rumah, sehingga remaja kurang pengawasan dan perhatian. 

4. Adanya pemahamaan  seks sekuler yang sudah membudaya dalam 

pergaulan remaja dan masyarakat, misalnya: 
                                                             

14 Nurjannah, Op.Cit, h. 19 
15Soesilowindradini, Psikologi perkembangan (masa remaja), (Surabaya: Usaha Nasional, 

2002), h. 111-112 



16 
 

a. Cara-cara berpakaian yang tidak langsung menutup bagian tubuh 

yang rahasia. 

b. Sistem pacaran atau tunangan yang tidaak mengenal batas lagi. Di 

mana hubungan pria dan wanita sudah intim dan bebas layaknya 

suami isteri yang sah. 

c. Pemilihan ratu-ratu kecantikan dan bermacam-macam kontes. 

5. Pengaruh norma baru dari luar, kebanyakan anggota masyarakat 

beranggapan bahwa setiap norma yang baru datang dari  luar itulah 

benar, sebagai contoh ialah norma yang datang dari barat baik melalui 

film, televisi, pergaulan sosial, model dan  lain-lain.remaja dengan 

cepat mmenelan apa saja yang dilihat dari film barat, contohnya 

pergaulan bebas. 

6. Pacaran yang bukan sekedar berkumpul  untuk belajar, akan tetapi ada 

unsur rasa senang dan perasaan bergelora”
16

. 

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara umum 

terjadinya pergaulan bebas pada remaja akibat dua faktor utama, yaitu faktor 

internal (yang terjadi  dalam dirinya) dan faktor eksternal yang disebabkan 

oleh lingkungan disekitar remaja baik lingkungan sekolah, keluarga,  maupun 

lingkungan masyarakat. 

C. Upaya Orang Tua Dalam Mencegah Pergaulan Bebas Pada Remaja 

Menurut Panut Panuju dan Ida Umami dalam Tesis Ahmad Mas’udi 

menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga tahap yang harus dilakukan untuk 

mencegah perilaku menyimpang atau pergaulan bebas pada remaja, antara 

lain:  

(1)  tindakan preventif yakni segala tindakan yang bertujuan mencegah 

timbulnya kenakalan-kenakalan, (2) tindakan represif yakni tindakan 

untuk menindas dan menahan kenakalan remaja seringan mungkin atau 

menghalangi timbulnya peristiwa kenakalan yang lebih hebat, (3) 

tindakan kuratif dan rehabilitasi yakni memperbaiki akibat perbuatan 

nakal terutama individu yang telah melakukan perbuatan tersebut.
17

 

                                                             
16 Heni Tri Wahyuni,  Op .Cit, h. 30-31 
17

 Ahmad Mas’udi, Pola Penanganan Guru PAI Dan BK Terhadap Penyimpangan 

Moralitas Siswa Studi Kasus di SMK Saraswati dan SMK Diponegoro Salatiga Tahun Pelajaran 

2013-2014,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015, h. 40 
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa paling tidak ada tiga tahap 

yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas pada 

remaja, yaitu melalui tindakan secara preventif,  tindakan secara represif dan 

tindakan secara kuratif. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua 

tahap tindakan yaitu secara preventif dan secara represif, hal tersebut 

didasarkan sesuai dengan kebutuhan dan fenomena yang terjadi dalam 

penelitian ini, untuk lebih jelasnya berikut penulis menguraikan sebagai 

berikut:  

a. Upaya Pencegahan Secara Preventif 

“Preventiv adalah bersifat mencegah (supaya tidak terjadi apa-apa).”
18

 

Pada dasarnya pencegahan secara preventif  merupakan suatu usaha atau 

tindakan untuk mencegah pelanggaran sebelum tindakan atau rencana 

dilakukan. Dengan demikian dapat pipahami bahwa pencegahan secara 

preventif merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan orang tua 

untuk mencegah remaja sebelum melakukan pergaulan bebas yang 

menyimpang dari norma agama dan hukum. Diantara strategi yang bisa 

dilakukan orang tua dalam mencegah pergaulan bebas pada remaja sebelum  

melakukan pergaulan bebas, antara lain dengan menanamkan nilai-nilai 

ajaran agama islam sejak kecil sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah 

Saw dalam sebuah hadis sebagai berikut: 

                                                             
18

Misbahul Munir, Masalah dan Upaya Preventif Terhadap Perilaku Menyimpang,  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h.12 
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 ِ ىُْن أَْبنَاُء َسْبعِ »  -يو ًسلنصلى َّللا عل-قَاَل َرُسٌُل َّللاه ًَ الَِة  الََدُكْن بِالصه ًْ ُهُرًا أَ

قٌُا بَْينَيُْن فِى اْلَوَضاِجِع  فَرِّ ًَ ىُْن أَْبنَاُء َعْشِر ِسنِيَن  ًَ اْضِربٌُىُْن َعلَْييَا  ًَ )رًاه أبٌ «. ِسنِيَن 

  داًد(

Artinya: Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda perintahkanlah 

anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur 

tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah 

dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat 

tidurnya (H.R Abu Daud).
19

  

Dari hadist tersebut di atas dapat diketahui bahwa hendaknya orang 

tua mengajarkan dan mendidik anak-anaknya mengerjakan shalat dan ibadah-

ibadah yang lainnya dimulai sejak usia tujuh tahun, bahkan sebelum usia 

tujuh tahun orang tua harus sudah memperlihatkan dan memperdengarkan 

ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Hal tersebut dimaksudkan agar 

ketika anak sudah memasuki usia dewasa/baligh dengan konsekuensi 

dibebankan taklif/hukum, maka anak sudah siap dan terbiasa untuk 

melaksanakan perintah dan larangan agama yang di bebankan kepadanya.   

Selain dengan menanamkan nilai-nilai ajaran agama sejak kecil, cara 

yang juga harus dilakukan orang tua untuk mencegah terjadinya pergaulan 

bebas pada remaja sebelum melakukan pergaulan bebas adalah dengan 

memberikan contoh/teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

upaya yang juga harus dilakukan orang tua untuk mencegah pergaulan 

bebas pada remaja adalah dengan  selalu memberi nasehat kepada anak. 

Memberikan nasehat yang baik kepada anak, sudah seharusnya dilakukan 

oleh orang tua sebagai proses pendidikan. Orang tua tidak boleh bersikap 
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apatis atau cuek dengan tidak mau memberikan nasehat-nasehat yang baik 

kepada anaknya, karena sesungguhnya Allah Swt memerintahkan hal 

demikian seperti yang dilakukan Lukman kepada anaknya yang dijelaskan di 

dalam (Q.S Lukman 31: 17) sebagai berikut: 

                                 

      

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Q.S Lukman 

31:17)
20

 

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang bagaimana seharusnya 

orang tua mendidik anak,  yaitu dengan memberikan arahan-arahan yang baik 

kepada anak serta disampaikan dengan cara yang lemah lembut atau dengan 

kata lain tidak disampaikan dengan menakut-nakuti, karena hal tersebut 

tentunya akan mempengaruhi kejiwaannya, oleh karena itu ketika orang tua 

hendak memberikan arahan atau nasehat kepada anak, maka harus 

menciptakan suasana keakraban salah satunya disampaikan dengan cara yang 

lemah lembut seperti yang di contohkan oleh Lukman pada ayat di atas.  

Menikahkan anak juga dapat dilakukan orang tua ketika anak sudah 

mampu untuk melangsungkan pernikahan, hal tersebut dilakkukan untuk 
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menghindarkan anak dari perilaku pergaulan bebas yang mengarah pada sek 

pranikah, hal tersebut sebagaimana telah di contohkan oleh Rasulullah Saw 

dalam sabdanya sebagai berikut: 

ِ صلى َّللا عليو ًسلن  ِ ْبِن َهْسُعٌٍد رضي َّللا عنو قَاَل لَنَا َرُسٌُل َّللَاه ) يَا َهْعَشَر  َعْن َعْبِد َّللَاه

بَاِب َهِن اْستَطَاَع ِهْنُكنُ  َهْن لَْن  اَلشه ًَ أَْحَصُن لِْلفَْرِج ,  ًَ ْج , فَإِنهوُ أََغضُّ لِْلبََصِر ,  ًه اَْلبَاَءةَ فَْليَتََز

ًَِجاٌء ( ِم ; فَإِنهوُ لَوُ  ٌْ  ُهتهفٌَق َعلَْيوِ   يَْستَِطْع فََعلَْيِو بِالصه

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “wahai 

para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, 

maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukan 

pandangan dan lebih dapat menjaga kemmaluan. Dan barangsiappa yang 

belum mampu,maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya 

menjadi pengekang syahwat” (HR.Mutafak alaih)
21

 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa strategi yang 

digunakan orang tua untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas jauh 

sebelum remaja melakukan perilaku pergaulan bebas atau pencegahan secara 

preventif  antara lain dengan membiasakan menanamkan nilai-nilai agama 

sejak kecil, memberikan contoh/teladan yang baik dalam kehidupan sehari-

hari, selalu mengingatkan atau memberikan menasehat yang baik, 

memperhatikan lingkungan pergaulannya, serta menikahkannya jika sudah 

mampu untuk menikah. 

b. Upaya Pencegahan Secara Represif 
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Upaya pencegahan secara represif adalah “suatu usaha atau tindakan 

untuk menahan dan mencegah kenakalan siswa sesering mungkin atau 

menghalangi timbulnya peristiwa yang lebih kuat.”
22

 Upaya  ini merupakan 

suatu usaha atau tindakan pencegahan yang dilakukan setelah remaja 

melakukan tindakan atau pelanggaran. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa upaya pencegahan secara represif merupakan suatu usaha pencegahan 

yang dilakukan oleh orang tua setelah remaja melakukan pelanggaran atau 

perbuatan yang menyimpang dari norma agama maupun hukum. Upaya ini 

bisa diwujudkan dengan jalan memberi peringatan atau hukuman terhadap 

setiap pelanggaran yang dilakukan remaja. Hal tersebut dilakukan agar 

mereka menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi 

kesalahannya. 

Upaya pencegahan secara represif dari orang tua dapat ditempuh 

dengan jalan mendidik remaja untuk hidup disiplin terhadap aturan yang 

berlaku dan apabila dilanggar harus ditindak atau diberi hukuman sesuai 

dengan perbuatannya. 

Itulah beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua dalam upaya untuk 

mencegah terjadinya pergaulan bebas khususnya di kalangan remaja. Usaha-

usaha  untuk pencegahan sudah semestinya terus dilakukan untuk 

menyelamatkan remaja dari pergaulan bebas. Dengan usaha pembinaan yang 

terarah para remaja akan mengembangkan diri dengan baik sehingga 

keseimbangan diri akan di capai dimana tercipta hubungan yang serasi antara 
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aspek rasio dan aspek emosi. Pikiran yang sehat akan mengarahkan mereka 

ke perbuatan yang pantas, sopan dan bertanggung jawab yang diperlukan 

dalam menyelesaikan kesulitan atau persoalan masing-masing. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan menggunakan analisis deskriptif. J. Moleong mengatakan bahwa 

“penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati”.
1
 Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

menggambarkan berbagai fenomena-fenomena dilapangan secara mendalam 

tanpa ada tindakan atau perlakuan dari penulis. Maksudnya penulis tidak 

memberikan tindakan tertentu untuk mengkondisikan objek penelitian sesuai 

dengan keinginan penulis, tetapi apa yang diperoleh penulis dilapangan 

terjadi secara alamiah (natural setting). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Watusa Kecamatan 

Puriala Kabupaten Konawe. Adapun alasan memilih tempat ini karena 

penulis merasa tertarik dengan adanya keberhasilan orang tua dalam 

mencegah pergaulan bebas pada remaja, disamping kemudahan memperoleh 

informasi tentang penelitian, juga karena penulis sudah mengetahui dan sudah 

berinteraksi dengan lingkungan penelitian, sehingga akan memudahkan bagi 

penulis dalam melaksanakan penelitian. 
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