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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potret Seks Bebas Pada Remaja Di Kelurahan Tipulu

Perilaku seks bebas remaja yang berada di Kelurahan Tipulu semakin

meningkatdan berkembang. Remaja yang berada di Kelurahan Tipulu semakin

banyak yang telah melakukan hubungan seks bebas.Perilaku seks pada remaja

yang berada di Kelurahan Tipulu berkembang karena faktor lingkungan yang

sangat sensitif. Yang dimaksud dengan sensitif lingkugannya ialah semakin

bertambahnya discotik dan  karaokean yang berada di Kelurahan Tipulu, serta

cefe-cefe mini yang berada disepanjang Bypass Kelurahan Tipulu.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Seks Bebas Pada Remaja

Adapun faktor penyebab terjadinya seks bebas pada remaja di Kelurahan

Tipulu, peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu Faktor internal, dan Faktor

eksternal. Faktor internal yaitu :1). Masa pubertas yang dialami remaja, 2). Rasa

ingin tahu, 3). Kurangnya mental keimanan (Spiritualisme), 4). Hawa nafsu, dan

5). Rasa ketagihan.Adapunfaktor eksternaldiantaranya :1). Mengikut teman, 2).

Paparan (Pornografi) media, 3). Pergaulan bebas, 4) Kurangnya pengawasan

orangtua, 5). Daya tarik discotik dan, 6). Materi (Uang). Dari poin-poin diatas

maka, peneliti menyimpulkan ada 11 faktor penyebab terjadinya seks bebas di

Kelurahan Tipulu.
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3. Upaya Pemerintah Mencagah Seks Bebas

Berdasarkan uraian dari Bab 1 sampai Bab 4 maka dapat disimpulkan hasil

penelitian tentang upaya pencagahan seks bebas oleh pemerintah Kelurahan tipulu

yaitu :1). Kegiatan Keahlian/Ruang Belajar,2). Membuka TPA dan BTQ, 3).

Himbauan kepada orangtua, 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 poin-poin ditas maka 7 poin yang dilakukan pemerintah

Kelurahan Tipulu dalam mencagah terjadinya seks bebas pada remaja.

B. Saran

1. Rekomendasi Kepada Pemerintah

Hasil uraian penelitian maka peneliti memberikan saran kepada pihak

pemerintah agar kiranya melarang peredaran minuman keras dan obat obatan,

dalam hal ini pemerintah agar kiranya melakukan himbauan kepada seluruh

pemelik Apotik yang berada dalam lingkungan Kota Kendari agar kiranya tidak

sembarang menjual obat-obatan yang terindikasi mabuk, kecuali atas resep

Dokter. Selanjutnya mencabut izin pendirian discotik, membuka pelatihan

pelatihan mengenai remaja, serta memberikan wewenang lebih kepada pihak

pemerintah kelurahan untuk melakukan pencabutan izin, hal ini di karenakan

pihak pemerintah kelurahanlah yang bersentuahan langsung dengan masyarakat.

Sehingga upaya pengawasan bisa lebih baik terlaksana. Pemerintah pula harus

kembali menetapkan undang-undang tentang Hukum Pidana melakukan seks

bebas agar ada efek jerah bagi mereka yang melakukannya.
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2. Pihak Kampus (IAIN Kendari)

Salah satu faktor terjdinya seks bebas ialah kurang pemahaman

keagamaan atau aqidah dari para remaja, olehnya itu peneliti memberikan saran

kepada pihak Institusi agar kiranya dapat berkontribusi minimal disisi keagamaan,

yaitu mahasiswa melakukan ceramah-ceramah disekolah tentang larangan oleh

agama mengenai seks bebas, dan untuk dosen melakukan pencerahan tentang

larangan seks bebas oleh agama serta ceramah-ceramah disekitar lingkungannya.

Terkhusus untuk di Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD) agar kiranya

mengadakan pelatihan dakwah untuk mereka melakukan dakwah di daerah

mereka masing-masing mengenai larangan didalam agama tentang seks bebas

ataupun perilaku-perilaku menyimpang di mata agama. Sementara untuk Prodi

Konseling agar kiranya dilakukan pelatihan konseling terhadap remaja, tujuannya

adalah agar ketika para mahasiswa mendapatkan pasien remaja yang memiliki

permasalahan khususnya seks bebas, mereka sudah mampu untuk memberikan

solusi agar permaslahan konseli dapat terselesaikan.

3. Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian yang ditulis peneliti, ada beberapa hal yang mengganjal

untuk diketahui oleh peneliti dan pembaca hal hal yang mengganjal inilah yang

menjadi saran penelti untuk dilakukan penelitian selanjutnya oleh mereka yang

mengangkat judul mengenai seks bebas pada remaja. Peneliti menyarankan agar

ada penelitian yang membahas tentang peran sekolah dalam mencegah seks bebas,

agar bisa diketahui apa yang dilakukan sekolah untuk mencegah seks bebas,

karena sekolah adalah tempat mereka menuntut ilmu, selajutnya yang masih
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mengganjal terhadap peneliti ialah pengaruh minuman keras dan obat-obatan

terhadap prilaku remaja melakukan seks bebas.Inilah yang menjadi saran dari

peneliti untuk penelitian selanjutnya.
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