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ABSTRAK

Nama : Amar Ma’ruf
Nim : 1103 01 02 002
Judul : Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Seks Bebas Pada Remaja Di

Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuigambaran perilaku seks bebas,
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perilaku seks dan untuk mengetahuicara
mencegah seks bebas pada remaja di Kelurahan Tipulu.

Penelitian dimulai sejak bulan Juni sampai Agustus 2016. Penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini adalah
penelitian deskriptif analisis yang menggunakan teknik observasi, wawancara,
dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi
data. Pengecekan keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber, dan metode.
Data primer dalam penelitian ini yaitu remaja yang menjadi pelaku seks bebas dan
pihak pemerintah. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah informan pendukung
dan data-data lain yang dapat membantu proses penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwaperilaku seks bebas dikalangan
remaja yang berada di Kelurahan Tipulu semakin berkembang . Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: Bertambahnya discotik yang ada di
Kelurahan Tipulu, karoekean, kafe-kafe, serta tersedianya taman yang dijadikan
tempat berkumpulnya remaja dimalam hari. Adapun faktor penyebab terjadinya
seks bebas pada remaja di Kelurahan Tipulu, peneliti membagi menjadi 2 bagian
yaitu faktor internal: Masa pubertas, rasa ingin tahu, kurangnya keimanan, hawa
nafsu, dan rasa ketagihan. Faktor selanjutnya ialah faktor eksternal seperti:
Mengikut teman, paparan (Pornografi) media, pergaulan bebas, kurangnya
pengawasan orang tua, daya tarik discotik dan, materi (Uang). Dengan demikian
peneliti menyimpulkan ada 11 faktor penyebab terjadinya seks bebas pada remaja
yang berada di Kelurahan Tipulu.

Upaya pemerintah dalam mencegah seks bebas pada remaja ialah : 1).
Kegiatan Keahlian/Ruang Belajar, 2). Membuka TPA dan BTQ, 3). Himbauan
kepada orang tua, 4). Membuka lapangan pekerjaan, 5). Menutup perederan
Minuman Keras dan Obat-obatan, 6). Pembuatan Pelatihan, dan 7). Wewenang
pencabutan izin kepada pihak pemerintah kelurahan. Berdasarkan hasil uraian ini
peneliti memandang apabila seluruh poin-poin tersebut  dilaksanakan maka upaya
pencegahan seks bebas pada remaja insyaallah akan berhasil.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pergaulan bebas terhadap remaja Indonesia, tidak lagi menjadi

hal yang asing terdengar padamasyarakat. Melalui media cetak dan elektronik

telah sering peneliti peroleh fakta-fakta pergaulan bebas yang dilakukan oleh

remaja, mulai dari merokok, tawuran, masuk club malam, menggunakan narkoba,

hingga pada tingkat seks bebas yang  berakhir pada aborsi dan menikah diusia

dini.

Menurut Dadang Hawari, pengaruh gaya hidup Barat sebagai penyebab

utama para remaja mengabaikan nilai-nilai moral. Mereka menganggap seks

bebas sebagai sesuatu yang wajar. Padahal agama melarang keras seks bebas.1

Menurut Dadang, namanya saja perzinahan, mendekatinya saja tidak boleh,

apalagi melakukannya. Ini membuktikan, remaja sekarang ini begitu rentan

terkena pengaruh dampak buruk informasi seks yang tidak mendidik, dan tidak

sesuai kaidah agama. Menurut hasil penelitian Puslit Ekologi Kesehatan, Badan

Litbang Kesehatan, Depkes RI pada tahun 1990 terhadap siswa-siswi di Jakarta

dan Yogyakarta menyebutkan bahwa fakta utama yang mempengaruhi remaja

untuk melakukan seks pranikah adalah: membaca buku porno dan menonton film

biru (54,39% di Jakarta dan 49,2% di Yogyakarta). Motivasi utama melakukan

seks pranikah adalah suka sama suka (76% di Jakarta dan 5,6% di Yogyakarta),

1 Dadang Hawari. Al-Qur'an, Ilmu  Kedokteran  Jiwa  dan  Kesehatan  Jiwa,
(Yogyakarta PT. Dana Bhakti Primayasa,1998), h.507


