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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
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kebutuhan biologis 14-18% dan merasa kurang taat pada nilai agama antara 20-

26%.2

Masa remaja merupakan periode peralihan, periode perubahan, sebagai

usia bermasalah, masa mencari identitas,usia yang menimbulkan ketakutan, masa

yang tidak realistis dan sebagai ambang masa dewasa.3 Masa  remaja memiliki

peluang besar untuk  Pergaulan   bebas   dan   seks   bebas,  sehingga hal tersebut

sangatlah mencemaskan orang tua, masyarakat dan negara.

Merujuk pada Kitab Suci al-Qur’an sejarah manusia yang berhubungan

dengan kehidupan seksual diantaranya riwayat Nabi Yusuf as. Yusuf adalah

seorang pria yang tampan rupawan. Ia mengabdikan diri kepada seorang pejabat

tinggi di kerajaan Mesir. Istri pejabat tinggi yang bernama Zulaikah itu tergila-gila

melihat ketampanan Yusuf. Pada sebuah kesempatan, dirayunya Yusuf untuk

melayani nafsu birahinya. firman Allah Swt.

Artinya : Dan wanita yang Yusuf tinggal dirumahnya menggoda Yusuf
untuk menundukkan dirinya dan dia menutup pintu pintu,
seraya berkata: “Marilah ke sini.” Yusuf berkata: “ Aku
berlingdung kepada Allah, sungguh tuanku telah

2Yusuf Syamsu, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung PT. Remaja
Rosdakarya, 2005), h.75

3Hurlock,   Elisabeth   B,Psikologi   Perkembangan,   Suatu   Pendekatan Sepanjang
Rentang  Kehidupan, alih  bahasa, Istiwidayanti,  Soedjarwo, (Jakarta: Erlangga,1980),  h. 207
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memperlakukan aku dengan baik.” Sesunggunya orang-orang
yang zalim tiada akan beruntung. (QS. Yusuf:23)4

Hubungan ayat diatas dengan seks bebas ialah, seks bebas, hamil diluar

nikah, dan pelacuran (prostitusi) merupakan hal yang sangat debenci oleh tuhan

dan  tergolong orang-orang yang zalim. Di dalam ayat lain pula jelaskan tentang

larangan berzina. Firman Allah Swt.

انِیَةُ َوالزَّ  ِ لزَّ ْنھَُما ِمئَةَ َجْلَدٍة َوَال تَأُْخْذُكم بِِھَما َرْأفَةٌ فِي ِدیِن هللاَّ انِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

َن اْلُمْؤِمنِینَ  ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر َوْلیَْشھَْد َعَذابَھَُما طَائِفَةٌ مِّ َّ إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا

Artinya :Perempuanyang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat,
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina
tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau
perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak
dikawini melainkan oleh laki-lakiyang berzina atau laki-laki
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang
mukmin,” (an-Nuur: 2-3)5.

Setelah ayat sebelumnya menejelaskan tentang kisah perzinahan yang

telah ada sejak zaman Nabi Yusuf as. Ayat selanjutnya didalam surat AN-Nuur

menjelaskan tentang larangan keras terhadap umat islam untuk melakukan

perzinahan. Substansi lain pula yang terkandung di dalam ayatini iyalah : orang

orang yang berzina sesungguhnya akan mendapatkan pasangan yang penzina pula.

Olehnya itu  dalam berbagi pandangan baik secara aturan dunia maupun asas

keyakinan tidak ada satupun kebaikan didalam berzina.

4 Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1993), h. 255
5Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Revisi Terj. Lajnah Pentashih

Mushaf Al-Qur'a, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 350
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Jika peneliti melihat dari sudut pandang kesehatan tentang seks bebas itu

sendiri, maka peneliti akan secara langsung mengkaji tentang sistem reproduksi

pada manusia yang merupakan alat untuk melakukan hubungan seksual. Undang-

Undang No.23 Tahun 1992 mendefinisikan bahwa kesehatan adalah keadaan

sejahtera daribadan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup

produktif secara sosial dan ekonomis.6Menurut WHO, kesehatan reproduksi

adalah kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, sosial dan lingkungan serta

bukan semata-mata terbebas dari penyakit/kecacatan dalam segala aspek yang

berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.

Hasil sebuah survei mengungkapkan bahwa persentase tertinggi remaja

pria pernah berpacaran dan melakukan hubungan seksual sebelum nikah ditemui

di Provinsi Maluku dan Papua (masing-masing 33%), Sulawesi Utara  dan Papua

(masing-masing 28%), dan Bali 25%). Persentase yang rendah ditemui di Provinsi

Banten dan Kalimantan Selatan (masing-masing 1%). Sedang Remaja Wanita

pernah pacaran dan melakukan hubungan seksual sebelum nikah tertinggi ditemui

di Provinsi Papua Barat (21%), Papua (16%), Sulawesi Utara 9%), dan Maluku

(6%).7

Terjadinya pergeseran masyarakat seperti ini dari yang sangat menghargai

dan menjaga harga diri mereka, berbalik arah dengan menganggap bahwa

pergaulan bebas adalah sebagian dari kemoderenan yang harus diikuti. Sehingga

banyak kemudian dari kalangan masyarakat yang merasa diresahkan terutama di

6http://affaveti.org/wp-content/uploads/2010. diakses 3 Agustus 2016
7Survei Indikator Kinerja Program Kependudukan Dan KB Nasional. (Sumber BKKBN

SULTRA, 2014),  h. 273
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kalangan orang tua dan para pendidik. Dimana melihat banyaknya panti pijat,

tempat tempat hiburan malam terbuka, dan pelacur yang berhamburan di jalan.

Akhirnya banyak korban berjatuhan mulai dari hamil diluar nikah, bayi bayi lahir

tanpa ayah yang jelas, dan terkena penyakit hubungan seks (PHS).

Kota Kendari yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara.

Pergaulan bebas yang dilakukanremaja sudah semakin berkembang. Hasil

obeservasipeneliti disalah satu Discotik (TWT)sekitar pukul 23.00 WITA.

Peneliti melihat beberapa remaja sedang asyik berjoget diruangdiscotik

tersebut.Hal ini membuktikan bahwa tingkat pergaulan bebas pada remaja yang

berada di Kelurahan Tipulu semakin terlihat meningkat. Padahal seharusnya

remaja-remaja tersebut berada di rumah untuk belajar agar pelajaran yang akan

mereka dapatkan besok di sekolah mudah dipahami.

Penelitipernah berdiskusi dengan pengedar obatberinisial

(JS)diamengatakan :“pelanggan obatnya sebagian besar adalah anak remaja yang

duduk dibangku SMA”.8Sementara menurut Bapak Almisalbi Suardi (Lurah

Tipulu)  saat peneliti mencoba melakukan diskusi dikantornya pada tanggal 29

April, 2016 ia mengemukakan bahwasanya :

Untuk masalah seks bebas di Kelurahan Tipulu itu masih sedikit dan
indikasi terjadinya seks bebas itu  salah satunya disebabkan oleh
banyaknya hiburan malam, dan salah satu penyebab terjadinya seks bebas,
itu disebabkan kurangnya pendidikan orangtua tehadap anaknya tentang
dampak dari seks bebas itu. Padahal akibat dari hal tersebut sangatlah
banyak salah satunya adalah penyakit HIV/ AIDS.9

8Wawancara dengan pengedar oabat-obatan  (JS) . Tanggal, 6-April-2016
9Wawancara dengan Bapak Lurah Tipulu (AS). Tanggal 6-Aril-2016.
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancarapeneliti.Bahwasanya,

pergaulan bebas dan indikasi terjadinya seks bebas pada remaja di kota Kendari

itusemakin nampak dipermukaan. Olehnyaituharus ada kemudian upaya

pencegahan yang dilakukan guna menghambat tumbuh kembangnya seks bebas

terhadap generasi muda bangsa.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS

data Trend Kasus HIV/AIDS provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004 – Desember

2015 berjumlah 730 0rang, sementara untuk kota Kendari dari tahun 2014 –

Desember 2015 ialah 183 orang dengan rincian sebagai berikut 2004 – 2011 (29

orang), 2012 (26 orang),2013 ( 26 orang), 2014 (61 orang), dan 2015 (51 orang).10

Dari data tersebut peneliti berasumsi bahwa seks bebs di kota Kendari semakin

meningkat pula. Hal inidisebabkan penularan penyakit HIV/AIDS tercepat yakni

melalui hubungan intim yang dilakukan sering bergonta ganti pasangan.

Mencoba mengkorelasikan dari data mengenai penyakit HIV/AIDS yang

terjadi di Sulawesi Tenggara secara umum dan lebih terkhus di kota Kendari

Kelurahan tipulu, peneliti pula telah melakukan wawancara dengan sorang mantan

pelaku seks bebas terkait keadaaan seks bebas pada remaja yang berada di

Kelurahan tipulu. Ia mengungkapkan bahwa :

Peneliti :eee,kalau untuk di Kelurahan tipulu itu bagaimana
perkembangannya ?kan mungkin banyak teman-temannya dari
lorong kelorong apa mereka juga sering melakukan seks bebas,
remaja-remaja pada saat itu ?

Pelaku : ia sering juga melakukan kalo sudah, yang paling sering itu
kalau sudah kena malam minggu itukan cari sama pacar, jalan

10 Hasil observasi di Sekretariat Komisi Penganggulangan AIDS Kota Kendari
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sama pacar, kalau sudah jalan sama pacar itu pasti melakukan
semacam seks bebas.

Peneliti : di Tipulu dikenal dengan banyaknya cafe ada Tripple nine,
ada  TWT, Happy Musik, ada kemudian The Blitz ada
kemudian pelangi, eee pada saat itukan 3 tahun yang lalu, ee
apa sebenarnnya faktor-faktor yang menyebabkan apakah
mungkin karena banykanya cafe atau karena apa juga dan
sebagainya ?

Pelaku : yang menyebabkan faktor-faktor semacam begitukan,
kurangnya pengawasan orangtua, ee kalau di saya, saya
sendirikan tiap keluar pastialasan sama teman padahal itu
bukan lagi sama teman itu.11

Sumber informasi yang diberikan informan inilah yang kemudian

membuktikan bahwa seks bebas pada remaja yang berada di Kelurahan Tipulu itu

memang benar adanya dan telah berlangsung sejak dulu. Jika itu hal itu telah

terbukti maka perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan guna mengurangi atau

mencegah perkembangan seks bebas pada remaja, agar tidak menyebar kedaerah

daerah lain khususnya di kota Kendari.

Berdasarkan penjelasan diataslah,peneliti kemudian coba mengkaji topik

seks bebas pada remaja di Kelurahan Tipulu. Hal yang paling fundamental

peneliti melakukan pengamatan ialahtopik penelitian ini belum ada yang pernah

melakukan penelitian di Kelurahan Tipulu yang merupakan salah satu sumber dari

maraknya pergaulan malam oleh kalangan remaja, selanjutnya seks bebas adalah

permasalahan yang tidak bisa peneliti menutup mata dan tidak memedulikannya,

karena permasalahan ini telah membumi di masyarakat dan peneliti ketahui

bahwa dampak yang akan diberikan sangatlah besar bagi masa depan generasi

mudah bangsa, baik perspektif secara kesehatan, agama, maupun social society.

11Wawancara dengan mantan pelaku seks bebas  (AD) . Tanggal, 5-November-2016
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B. Fokus Masalah

Fokus masalah pada penelitian kali ini adalah upaya pemerintah dalam

melakukanpencegahan seks bebas pada remaja di Kelurahan Tipulu, Kec. Kendari

Barat, Kota Kendari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan

yang peneliti rumuskan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Potretseks bebas pada remaja di Kelurahan Tipulu, Kec.

Kendari Barat, Kota. Kendari ?

2. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan seks bebasdi

Kelurahan Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota. Kendari ?

3. Bagaimana upaya pemerintah dalammencegah seks bebas di Kelurahan

Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota. Kendari ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dan agar

penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas, maka perlu ditetapkan tujuannya

yaitu:

a. Untuk mengetahuigambaran perilaku seks bebas pada remaja di

Kelurahan Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perilaku

seks bebas pada remajadi KelurahanTipulu, Kec. Kendari Barat,

KotaKendari.
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c. Untuk mengetahuicara mencegah seks bebas di kelurahan Tipulu, Kec.

Kendari Barat, KotaKendari.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut dapat diungkapkan bahwa penelitian ini

diharapkan memberikan manfaat (kontribusi), antara lain :

a. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat menjadi referensi terbaru bagi

peneliti, selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

khususnya di Fakulstas Ushuludin, Jurusan Bimbingan Konseling

Islam.

b. Secara Praktis, yaitu dapat mencegah dan mengurangi seks bebas pada

remaja.

E. Defenisi Operasional

Dalam usaha mendapatkan data dari berbagai pihak yang terkait dengan

fokus penelitian, yakni upaya pemerintah dalam mencegah seks bebas, maka

peneliti akan menelusuri kegiatan pemerintah setempat dalam mencegah

terjadinya seks bebas pada remaja, dan untuk melengkapi data yang dibutuhkan,

peneliti pula akan meminta informasi dari para tokoh masyarakat, tokoh agama

dan masyarakat biasa yang berdomisili di daerah tersebut.

Peneliti pula akan melakukan  penelusuran melalui wawancara terhadap

pelaku seks bebas,apa saja yang dapat teramati oleh pelaku seks bebas diantaranya

tempat yang sering dikunjungi, dan bagaimana perilaku mereka di masyarakat.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Perkembangan Remaja

1. Pengertian Remaja

Secaraetimologi,kata ”remaja” dalam kamus besar Bahasa Indonesia

berarti mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin. Istilah asing yang sering

dipakai untuk menunjukan masa remaja,antara lain: puberteit,adolescentia dan

youth.1 Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja.

Dalam berbagai macam kepustakaan istilah-istilah tersebut tidak selalu sama

uraiannya,apabila melihat asal kata istilah-istilah tadi, maka akan diperoleh.

a. Puberly (Inggris) puberleit (Belanda)berasal dari bahasa latim

pubertas, pubertas berarti kelaki-lakian.

b. Adolescenti berasal kata latin: adulescentia.dengan adulescentia

dimaksudkan masa muda,yakni antara17 dan 30 tahun.2

Berdasarkan pemakaian istilah dibeberapa negara dapat disimpulkan

bahwa tujuan penyorotan juga tidak selalu sama,walaupun batas-batas umur yang

diberikan dalam penalaan mungkin sama. Dari kepustakaan didapatkan bahwa

puberteit adalah masa antara 12 dan16 tahun. Pengertian pubertas mengenai

perubahan-perubahan fisikdan psikis, seperti halnya pelepasan diri dari ikatan

emosional dengan orang tua dan pembentukan rencana hidup dalam sistem nilai

1Tersedia pada http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/27/pengertian-remaja/. Di
akses pada tanggal, 3 Agustus 2016

2NY Gunarsa,D Singgih dan Gunarsa Singgih, Psikologi Remaja. (Jakarta: BPK Gunung
Agung, 1981), h. 14-15


