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ABSTRAK 

Perilaku menyimpang selalu ada dalam masyarakat. Perilaku menyimpang 

menunjukkan perilaku pelanggaran norma. Kota Tanjungpinang yang masih 

menjunjung adat melayu yaitu di mana masyarakat melayu identik dengan budaya 

melayu. “ adat bersendikan syara’, syarak bersendikan kitabullah (agama).” Sehingga 

Seks bebas yang dilakukan oleh mahasiswa kost merupakan perilaku yang 

menyimpang dari norma yang ada dalam masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari 

berbagai penyebab mahasiswa melakukan seks bebas yakni melalui media massa 

maupun media elektronik yang mampu mempengaruhi pola pikir mahasiswa, 

pengaruh dari teman kost yang menjadi agen sosialisasi setelah orang tua. Kemudian 

kost yang tidak mendapat pengawasan langsung dari pemilik kost serta masyarakat 

yang tidak peduli. 

seks bebas yang terjadi dilihat dengan menggunakan konsep perilaku 

menyimpang bahwa berbagai perilaku atau tindakan tertentu dari anggota masyarakat 

yang tidak sesuai (menyimpang) dari kebiasaan, kaidah, norma dan nilai yang berlaku 

di dalam lingkungan, kelompok atau masyarakat di sekitar. Tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui penyebab terjadinya seks bebas dikalangan mahasiswa kost 

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Penelitian ini termasuk penelitian pendekatan 

kualitatif dan jenis deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode obsevasi, wawancara, dengan menggunakan pedomana wawancara (interview 

guide), dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. 

Adapun hasil temuan dalam penelitian menunjukkan adanya hal-hal yang 

menyebabkan terjadinya seks bebas dikalangan mahasiswa kost di Kelurahan 

Tanjung Ayun Sakti yaitu berkaitan dengan pengaruh media massa yakni media 

elektronik maupun media cetak yang memberikan pengaruh untuk melakukan seks 

bebas melalui apa yang ditonton dan dibaca. Selain itu juga kurangnya pengawasan 

dari orang tua serta pemilik kost sehingga mahasiswa bebas untuk memanfaatkan 

kost tersebut. di samping itu masyarakat juga kurang peduli dengan lingkungan di 

sekitarnya akibat sibuk dengan aktivitas masing-masing. 

Kata Kunci: Seks Bebas, Mahasiswa. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Deviant behavior is always there in the community. Deviant behavior showed 

behavioral norm violations. Tanjungpinang who still hold that where the indigenous 

Malay community synonymous with Malay culture. "Bersendikan custom Personality 

', syarak bersendikan Qur'aan (religion)." So Free sex performed by a boarding 

student behavior that deviates from the norm in society. It also can not be separated 

from the various causes of student free sex namely through the mass media and 

electronic media are able to influence the mindset of the students, the influence of 

friends who become agents of socialization boarding after the elderly. Then boarding 

house that does not get the direct supervision of the owner of the boarding house and 

the people who do not care. 

free sex happens viewed using the concept of deviant behavior that certain 

behaviors or actions of members of the public who do not fit (deviated) from the 

customs, rules, norms and values prevailing in the environment, groups or 

communities around. The purpose of research is to determine the cause of free sex 

among students boarding Tanjung Ayun Village Way. This research and descriptive 

qualitative approach, data collection is done by using the method of observation, 

interviews, using pedomana interview (interview guide), and documentation. 

Analysis of the data in this study using the model of Miles & Huberman of data 

reduction, data presentation, conclusions and verification. 

The research findings indicate the presence of the things that cause the 

aberrant behavior of free sex among students in boarding house in the village of 

Tanjung Ayun Way is related to the influence of the mass media electronic media and 

print media which gives effect to free sex through what they watch and read. There 

was also a lack of parental supervision as well as the owner of the boarding house so 

that students are free to take advantage of the boarding house. in addition, the 

community is also less concerned with the surrounding environment due to busy with 

their respective activities. 

Keywords: Free Sex, Students. 
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Seks Bebas Dikalangan Mahasiswa Kost  

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 

 
A. Pendahuluan 

Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan pembangunan suatu daerah akan 

menunjang masuknya pendatang dari berbagai daerah dengan tujuan yang ingin 

dicapai salah satunya anak bangsa yang ingin menuntut ilmu diperguruan tinggi 

khususnya yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang. 

Kota Tanjungpinang banyak dijadikan tempat oleh mahasiswa luar daerah 

untuk melanjutkan studinya. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang termasuk dalam 

Kecematan Bukit Bestari merupakan salah satu kawasan yang dikenal sebagai daerah 

pemukiman mahasiswa karena disana terdapat beberapa lokasi kampus Sekolah 

Tinggi Agama Islam Mistahul Ulum (STAI), Sekolah Tinggi Sosial Politik 

(STISIPOL), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Pembangunan, Politeknik 

Kemenkes Tanjungpinang dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). 

Mahasiswa yang berasal dari luar daerah datang ke Kota Tanjungpinang 

mengharuskan mencari tempat tinggal sementara selama kuliah. Mahasiswa selalu 

erat kaitannya dengan kost, terutama bagi mereka tidak mempunyai famili di Kota 

Tanjungpinang. Namun kost tanpa pemilik kost lebih banyak dijadikan pilihan oleh 

mahasiswa sebagai tempat tinggal sementara selama kuliah dari pada kost yang ada 

pengawasan dari pemilik kost, dengan alasan adanya ketidak bebasan dalam 

melakukan segala aktivitas sesuai yang diinginkan, dibandingkan mereka kost yang 
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ada pemilik kost, sebab mereka mempunyai rasa malu, segan jika tingkah laku 

mereka ada yang tidak sesuai dengan pemilik kost. 

Kost-kosan tanpa pemilik kost seharusnya mendapatkan pengawasan dari 

masyarakat di sekitar lingkungan tersebut, karena lingkungan sangat besar 

pengaruhnya bagi perilaku seorang mahasiswa yang masih tergolong mencari jati 

dirinya. Termasuk juga dengan perkembangan zaman di Kota Tanjungpinang saat ini 

dapat mempengaruhi perkembangan pergaulan dikalangan mahasiswa. Perkembangan 

dari segi pergaulan para mahasiswa bukan hanya sebatas pada pertemanan saja, 

bahkan dewasa ini sudah terikut dengan budaya luar tumbuhnya perilaku-perilaku 

seperti pergaulan bebas yang diawali pacaran berkelanjutan melakukan seks bebas. 

Beredarnya media massa berupa majalah-majalah gaya yang menampilkan 

foto-foto yang bersifat vulgar juga menjadi salah satu factor yang dapat 

mempengaruhi mahasiswa untuk berbuat negative seperti pergaulan bebas yang 

menjurus kearah seks bebas. Teman kost yang cenderung saling melindungi dan 

menutupi perbuatan teman-teman satu kost untuk berbuat negative justru mendukung 

terjadinya seks bebas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti diwilayah kos-

kosan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti ditemukan mahasiswa kost bebas membawa 

lawan jenis keluar masuk kost dan sesuka hati mereka melakukan tindak susila. 

Berdasarkan latar belakang masalahan yang ditemukan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penelitian yang 

berjudul Seks Bebas Dikalangan Mahasiswa Kost, Kelurahan Tanjung Ayun 

Sakti. 
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B. Perumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat 

diambil perumusan masalah yaitu: “Bagaimanakah Penyebab Terjadinya Seks 

Bebas Di Kalangan Mahasiswa Kost, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti” 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab 

terjadinya seks bebas dikalangan mahasiswa kost Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berfikir serta kemampuan menganalisis setiap persoalan yang 

berhubungan dengan seks bebas pada mahasiswa yang tinggal di kost-kosan. 

D. Konsep Operasional 

 Mengacu kepada topik untuk menciptakan kesamaan pendapat serta kesatuan 

pengertian dalam pembahasan ini maka perlu kiranya penulis mengemukakan konsep 

operasional tentang berbagai istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini. Adapun 

konsep tersebut adalah : 

1. Mahasiswa  

Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang secara 

resmi terdaftar diperguruan tinggi dengan batas usia 19 sampai 25 tahun. Batas usia 

ini masih rentan terjadi seks bebas karena masih dalam proses pencarian jati diri dan 

mudah berubah-ubah. 
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2. Seks Bebas  

Seks bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan dua jenis 

kelamin tanpa adanya ikatan penikahan yang sah. 

 Selanjutnya pengukuran seks bebas dikalangan mahasiswa kost sebagai 

variabel penelitian ini dilihat berdasarkan indicator pendorong terjadinya seks bebas, 

yang merujuk dari teori Sutherland, sebagai berikut: 

a. Proses belajar atau yang dipelajari, yaitu bentuk perilaku yang terjadi akibat 

seringnya membaca buku yang berbau porno, menonton vedio porno serta 

melihat foto-foto vulgar dari media massa elektronik maupun media massa 

massa cetak serta bentuk perilaku dari pengaruh ajakan teman kost untuk 

melakukan perilaku yang menyimpang (seks bebas). 

b. Proses interaksi, yakni bentuk perilaku yang melibatkan proses komunikasi 

yang sering terjalin antara teman kost yang mendukung untuk melakukan seks 

bebas dengan saling melindungi, saling merahasiakan, serta ketidakpedulian 

untuk menegur perbuatan yang menyimpang (seks bebas). Kemudian 

kurangnya control orang tua pada anak dan kurangnya kunjungan orang tua 

karena jauh. 

c. Factor individu yakni suatu perilaku menyimpang yang diperoleh melalui 

teknik penyimpangan melalui adanya dorongan yang terdapat dalam diri 

seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan. Dalam hal ini 

didasari atas dasar pembuktian cinta dan mencoba-coba 
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d. Aturan yang longgar, yakni bentuk perilaku melanggar atauran-aturan yang 

ada dilingkungan kost karena merasa aturan yang ada tidak perlu dipatuhi, 

karena tak ada sanksi yang tegas baik dari pihak kost maupun dari pihak 

masyarakat disekitar lingkungan kost, dalam hal ini pelanggaran dengan 

membawa beda jenis kelamin kedalam kamar kost. 

E. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni berupaya menyajikan 

gambaran yang terperinci mengenai suatu situasi khusus di lokasi penelitian. 

Berdasarkan pada data-data yang didapatkan serta pemahaman yang berkembang di 

antara para informan, maka hasil penelitian ini dianalisis dalam bentuk uraian yang 

menggambarkan penyebab mahasiswa kost melakukan seks bebas yang tinggal di kos 

jauh dari pemilik kos Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecematan Bukit Bestari. 

2. Lokasi Penelitian 

 Mahasiswa yang penulis kaji dalam penelitian mengenai seks bebas 

dikalangan mahasiswa kos yang berlokasi Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, 

Kecematan Bukit Bestari, Provinsi Kepulauan Riau. Penentuan lokasi dilakukan 

secara purposive (segaja), dengan pertimbangan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, 

Kecamatan Bukit Bestari, merupakan salah satu lokasi mahasiswa relative banyak 

yang tinggal di kawasasn tersebut yang kost memiliki karakteristik yang mendukung 

topik penelitian. 
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3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer berupa wawancara langsung dengan informan penelitian. 

Informan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa kos yang jauh dari pemilik kosnya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan mengambil 

informasi berupa dokumen, internet, foto dan jurnal yang dianggap relevan dengan 

masalah penelitian. 

4. Populasi dan Sampel 

 Sesuai dengan jenis penelitian bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan 

populasi dan sample tetapi menggunakan pendekatan secara intensif ke informan 

yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Penentuan informan 

dilakukan dengan menggunakan snowball sampling. Pemilihan informan ini 

menggunakan metode snowball sampling, kriteria yang ditetapkan adalah mahasiswa 

kost yang tinggal di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 Adapun teknik dan alat pengumpul data yaitu berupa observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

a. Observasi  

 Observasi ini menggunakan observasi partisipasi pasif, jadi peneliti datang 

ketempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut. (Sugiyono, 2008: 227). 
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 Dalam penelitian ini yang diamati adalah aktivitas mahasiswa yang tinggal di 

kos-kosan, serta kesehariannya. 

b. Wawancara mendalam 

 Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud 

mendapatkan gambaran lengakap tentang topic yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan guna mencari informasi mengenai seks bebas dikalangan 

mahasiswa kost, khususnya berkaitan dengan penyebab terjadinya seks bebas 

dikalangan mahasiswa kost Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. 

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi yang digunakan sebagai penunjang penelitian penulis, dimana 

dalam dokumentasi ini dapat melihat, mengabadikan gambar dilokasi penelitian. 

Dokumentasi ini juga digunakan untuk mengumpulkan data-data yang  berbentuk 

cacatan berupa hasil wawancara, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian seperti peta kelurahan tanjung ayun sakti, serta foto-foto kos-kosan. 

F. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini penulis lebih menitikberatkan 

pada analisa secara kualitatif  yaitu dengan menelaah seluruh data, baik data primer 

maupun data sekunder yang kemudian disusun dan diklasifikasikan, lalu 

diinterprestasikan sesuai dengan pemahaman peneliti.  

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, digunakan 

teknik deskriptif analisis. Dalam prosesnya, Analisis data dalam penelitian ini 
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menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intensif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Akitivitas dalam anilisis data, 

yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan ( Sugiyono, 2009:246).   

G. Sistematika Penulisan 

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian yang akan 

dilakukan ini, perlu dikemukakan garis besar pembahasan melalui sistematika 

penulisan. Sistematika penulisan ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, 

lokasi penelitian, jenis data, populasi dan sampel, teknik dan alat 

pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka dengan literatur yang berkaitan 

dengan judul mengenai perilaku menyimpang (seks bebas).  

BAB   III  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai kondisi geografis Kelurahan 

Tanjung Ayun Sakti, sarana dan prasarana pendidikan, penduduk berdasarkan 

jenis kelamin, penduduk berdasarkan kelompok umur, penduduk berdasarkan 

pendidikan, penduduk berdasarkan agama, daftar rumah kost Kelurahan 

Tanjung Ayun Sakti. 
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BAB   IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai objek yang akan diteliti yakni para  mahasiswa yang melakukan 

seks bebas. 

 BAB   V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Penutupan berisi kesimpulan dari keseluruhan objek penelitian 

yang diteliti dari hasil penelitian. Peneliti menguraikan mengenai 

kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan 

H. TINJAUAN PUSTAKA 

Tidak ada kelompok manusia yang dapat berlangsung tanpa norma, kerena 

norma memungkinkan adanya kehidupan sosial dengan cara membuat suatu perilaku 

dapat diprediksikan. Tanpa norma kita akan mengalami kekacauan sosial. Norma 

menjadi panduan utama mengenai bagaimana kita memainkan peranan dan 

berinteraksi dengan orang lain. Dalam kenyataan sehari-hari, tidak semua orang 

bertindak berdasarkan norma-norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam 

masyarakat dinamakan perilaku menyimpang.  

a. Perilaku Menyimpang 

Penyimpangan mengacu pada perilaku, cara-cara berindak, sikap, keyakinan 

dan gaya yang melanggar norma-norma, aturan, etika dan harapan masyarakat 

(Santosa, 2011:81). Perilaku menyimpang selalu ada dalam masyarakat. Para sosiolog 

menggunakan istilah perilaku penyimpangan untuk menunjukkan perilaku 
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pelanggaran norma. Perilaku menyimpang adalah berbagai perilaku atau tindakan 

tertentu dari anggota masyarakat yang tidak sesuai (menyimpang) dari kebiasaan, 

kaidah, norma dan nilai yang berlaku di dalam lingkungan, kelompok atau 

masyarakat di sekitarnya ( Budirahayu, 2009: 3). 

Dalam sosiologi dikenal teori sosiologi untuk menjelaskan mengapa 

penyimpangan terjadi. Menurut teori differential association penyimpangan  

bersumber pada pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih 

budaya ( cultural transmission). Melalui proses ini seseorang mempelajari suatu 

deviant subcultural suatu suatu subkebudayaan menyimpang. Sebagai contoh yang 

diajukan Sutherland proses mengisap ganja (marihuana), tetapi proses yang sama 

berlaku pula dalam mempelajari jenis perilaku menyimpang lainnya ( Sunarto : 

2004). 

(Budirahayu, 2009: 91) dalam teori asosiasi diferensiasi Sutherland terdapat 

beberapa proporsi untuk mencari akar permasalahan dan memahami dinamika 

perkembangan perilaku sebagai berikut: 

a. Perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau yang dipelajari; 

b. Perilaku menyimpang akibat dari interaksi sosial yang melibatkan proses 

komunikasi; 

c. Penyimpangan seseorang akibat dari pergaulan yang akrab, sedangkan 

media massa (TV, majalah dan Koran) hanya memainkan peran sekunder; 

d. Mempelajari tekni-teknis penyimpangan dan petunjuk khusus seperti 

motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap berperilaku menyimpang; 
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e. Terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang sudah ada; 

f. Menganggap lebih menguntungkan untuk melanggar norma dari pada 

tidak melanggar; 

g. Terbentuknya asosiasi diferensial tergantung dari frekuensi, durasi, 

prioritas dan intensitas; 

h. Proses mempelajari perilaku menyimpang melalaui kelompok atau 

asosiasi yang juga menyimpang atau sebaliknya. 

b. Mahasiswa  

Pengertian definisi mahasiswa dalam Peraturan Pemerintah RI No.30 tahun 

1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. 

Selanjutnya menurut (Sarwono : 2005) mahasiswa adalah setiap orang yang secara 

resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia 

sekitar 18-30 tahun. 

Mahasiswa umumnya amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Hal 

ini disebabkan karena sebagian besar mahasiswa khususnya mahasiswa baru, masuk 

ke dalam kategori remaja akhir yang berusia sekitar 18 – 21 tahun (Monks dkk, 2001: 

262). Mereka mudah sekali berubah-ubah karena proses pencarian jati diri mereka. 

Selain itu, mahasiswa juga cenderung mencari sosok panutan yang sesuai dengan diri 

mereka. Mereka mudah terpengaruh oleh gaya hidup umum di sekitarnya karena 

kondisi kejiwaan yang labil. Mereka juga cenderung mengambil jalan pintas dan 

tidak mau memikirkan dampak negatifnya (Suyanto Dan Bagong, 2005). 
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Adapun faktor-faktor yang dianggap berperan aktif dalam munculnya 

permasalahan seksual pada remaja adalah sebagai berikut: 

a. Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual remaja. 

Peningkatan hormon ini menyebabkan remaja membutuhkan penyaluran 

dalam bentuk tingkah laku tertentu. 

b. Penyaluran tersebut tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan 

usia perkawinan, baik secara hukum oleh karena adanya undang-undang 

tentang perkawinan, maupun karena norma sosial yang semakin lama semakin 

menuntut persayaratan yang terus meningkat untuk perkawinan (pendidikan, 

pekerjaan, persiapan mental, dan lain-lain. 

c. Norma-norma yang berlaku, dimana seseorang dilarang untuk melakukan 

hubungan seksual sebelum menikah. Untuk remaja yang tidak dapat menahan 

diri memiliki kecenderungan untuk melanggar hal-hal tersebut. 

d. Kecenderungan pelanggaran makin meningkat karena adanya penyebaran 

informasi dan rangsangan melalui media massa dengan teknologi yang 

canggih (contoh: VCD, photo, majalah, internet, dan lain-lain), menjadi tidak 

terbendung lagi. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin 

mencoba, akan meniru apa dilihat atau didengar dari media massa, karena 

pada umumnya mereka belum pernah mengetahui masalah seksual secara 

lengkap dari orang tuanya. 

e. Orang tua sendiri, baik karena ketidaktahuannya maupun karena sikapnya 

yang masih mentabuhkan pembicaraan mengenai seks dengan anak, 
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menjadikan mereka tidak terbuka pada anak, bahkan cenderung membuat 

jarak dengan anak dalam masalah. 

f. Adanya kecenderungan yang makin bebas antara laki-laki dan perempuan 

dalam masyarakat, sebagai akibat berkembanganya peran dan pendidikan 

wanita, sehingga kedudukan perempuan semakin sejajar dengan pria 

(mu’tadin, 2002). 

I. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

a. Gambaran Umum Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 

Berdasarkan gambaran umum Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dapat dilihat 

pada kondisi geografisnya seperti penjelasan dibawah ini:  

1. Kondisi Geografis Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 

Kota Tanjungpinang merupakan daerah yang sangat strategi karena secara 

geografis jaraknya sangat dekat dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan 

Singapura. Letak yang sangat strategis ini membuat banyaknya turis-turis asing yang 

datang ke Tanjungpinang baik untuk melakukan perjanjian bisnis maupun hanya 

berkunjung kedaerah pariwisatanya seperti Penyengat, Lagoi, maupun daerah pantai 

yang menjadi tempat liburan para turis-turis asing yang datang ke Kota 

Tanjungpinang. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983, maka dibentuklah 

Kota Administratif Tanjungpinang yang membawahi Kecematan Tanjungpinang 

Timur dan Tanjungpinang Barat.  
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Pada Tahun 2001 sesuai SK Mendagri Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 

2001 maka Kota Administratif Tanjungpinang menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan 

Riau, dimana Kecematan Bukit Bestari terdiri dari beberapa Kelurahan yaitu 

Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Sungai 

Jang, Kelurahan Tanjung Unggat, dan Kelurahan Dompak. Kelurahann Tanjung 

Ayun Sakti merupakan salah satu kawasan yang dikenal sebagai daerah pemukiman 

mahasiswa karena letaknya yang strategi dan dekat dengan pusat keramaian serta 

dekat dengan pusat kampus.  

2. Sarana Dan Prasarana Pendidikan 

Berikut adalah sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 

tahun 2013. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti terdapat 2 perguruan tinggi negeri yang 

menjadi tempat mahasiswa-mahasiswa melanjutkan pendidikannya. Selain dari itu 

perguruan tinggi yang ada di Kecematan Bukit Bestari terdapat 4 perguruan tinggi. 

Karena Kelurahan Tanjung Ayun Sakti termasuk dalam Kecematan Bukit Bestari 

sehingga mahasiswa kost relative banyak tinggal di lokasi ini. 

3. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Penduduk Kelurahan Tanjung Ayun Sakti berdasarkan data Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tahun 2013 adalah 

13,428 Jiwa dengan  jumlah 3.786 Kepala Keluarga.  Jumlah penduduk tiap tahunnya 

mengalami peningkatan terus menerus dari tahun ketahun sehingga membuat suatu 

wilayah mengalami kepadatan penduduk yang ditunjang dengan berbagai tempat 

tinggal selama berada di Kota Tanjungpinang. 
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4. Berdasarkan Kelompok Umur 

Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Ayun Sakti berdasarkan kategori umur 

bahwa penduduk usia 15 tahun sampai 29 memiliki jumlah 3.340 yang merupakan 

usia penduduk yang masuk kategori menempuh pendidikan diperguruan tinggi. 

5. Penduduk Berdasarkan Pendidikan       

Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang tamat SLTA memiliki 

jumlah 4336 jiwa, tingginya angka penduduk yang tamat SLTA yang selanjutnya 

mereka ingin melanjutkan keperguruan tinggi yang sekarang memasuki tahun ajaran 

baru 2014, serta penduduk yang tamatan perguruan tinggi dengan jumlah 1000 jiwa 

yang turut memadati Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. 

6. Penduduk Berdasarkan Agama 

Jumlah penduduk masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti pada                

tahun 2013 dilihat dari penganut agamanya sesuai dengan tabel diatas jumlah 

penduduk 10.480 merupakan pemeluk agama islam dan mayoritas diantara 6 jumlah 

pemeluk agama lainnya. Berdasarakan dominasi agama paling banyak yaitu islam, 

secara tidak langsung Kelurahan Tanjung Ayun Sakti masih menjunjung tinggi nilai 

agama dan adat istiadat yang ada malam masyarakat. Dimana penduduk 

Tanjungpinang masyarakatnya mayoritas islam masih menjunjug tinggi nilai-nilai 

budaya melayu yaitu “adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah 

(agama).” Jadi masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti masih memegang nilai-
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nilai yang ada dalam masyarakat, ketika terjadi seks bebas hal ini merupakan 

pelanggaran terhadap nilai-nilai masyarakat. 

7. Daftar Rumah Kos Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 

Rumah kos di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti cukup banyak dengan jumlah 

keseluruhan dari 12 Rw yaitu 866 kamar  dan semua berupa kamar yang di kos kan 

kepada mereka yang membutuhkan tem 

pat tinggal sementara selama berada di KotaTanjungpinang. Dalam hal ini 

mahasiswa turut memanfaatkan kos-kosan yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun 

Sakti. Karena pada umumnya yang peneliti temui mahasiswa  yang tinggal di kos-

kosan berasal dari luar daerah Kota Tanjungpinang.  

J. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Aktivitas Umum Mahasiswa 

Aktifitas mahasiswa kost pada umumnya yang tinggal di kost-kosan ditandai 

adanya kebiasaan ketika siang hari mereka melakukan aktivitas kuliah seperti biasa, 

mengikuti setiap pelajaran yang dosen berikan, tak menutup kemungkinan, ada juga 

mahasiswa yang bolos dari perkuliahan karena malas menunggu jam kuliah 

selanjutnya, Karena memang terdapat selang waktu yang cukup lama untuk menuggu  

mata kuliah selanjutnya. 

Sedangkan, Aktifitas malam hari mahasiswa kost di Kelurahan Tanjung Ayun 

Sakti banyak yang memanfaatkan kost-kosan sebagai tempat nongkrong bagi mereka 

dengan membawa teman-temannya untuk datang ke kost sambil ngerumpi, bercanda 

dan ada juga yang ngumpul membuat tugas kuliah. Aktifitas ini biasanya jam 19.00 
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WIB sampai jam 22.00 WIB, namun ada juga yang sampai tengah malam baru 

pulang. Sebagian dari mereka juga memilih untuk jalan-jalan dengan tunjuan 

mengunjungi café-café terdekat, nongkrong di TPL (Tepi Laut), Tugu Pensil, Rimba 

Jaya yang tempatnya gelap kesukaan kaum muda , keroke, dan lain-lain. 

 Keberadaan mahasiswa kos Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang peneliti 

temui mereka bukan asli Tanjungpinang, tapi asal dari luar kota Tanjungpinang. 

Mereka datang untuk melanjutkan pendidikan dengan mencari tempat tinggal sendiri 

melalui informasi-informasi dari teman sendiri bahkan ada yang sudah beberapa kali 

pindah kost akibat pememilik kosnya cerewet tidak boleh membawa teman laki-laki. 

Dari berbagai tempat, mahasiswa yang tinggal di kos-kosan sangat rentan 

terjadi perilaku seks bebas karena mahasiswa cenderung mencari kost yang aturannya 

longgar dan memiliki kebebasan dalam bergaul antar sesame mereka. Menurut 

Natalia (2008), anak-anak kos merupakan komunitas yang rentan terhadap hubungan 

seksual, karena memiliki kebebasan penuh dalam mengatur hidupnya tanpa ada 

larangan dan pengawasan dari orang tua atau siapapun. Sehingga meraka bebas 

bergaul dengan siapapun dan dilingkungan mana pun termasuk lingkungan negative 

yang lambat laun akan mempengaruhi mereka dalam bergaul. Hal inilah yang terjadi 

di Kelurahan Tanjug Ayun Sakti karena mereka kost dan jauh dari pantauan orang tua 

dan lingkungan yang menutup mata terhadap kondisi kost disekeliling mereka 

tinggal.  
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2. Karakteristik Informan 

Adapun karakteristik informan nyang diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Informan penelitian terdiri dari 9 orang informan penelitian. Dalam 

menentukan informan penelitian ini hanya terdiri dari 6 orang perempuan dan 3 orang 

laki-laki yang menjadi focus penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai seks 

bebas dengan alasan  karena berdasarkan hasil temuan hanya terdiri dari 6 orang 

perempuan dan 3 orang laki-laki yang mau memberikan informasi menganai seks 

bebas serta hal-hal yang menyebabkan mereka melakukan seks bebas. 

b. Informasi Berdasarkan Umur 

Hasil temuan informan penelitian adalah berumur antara  18 sampai 21 tahun 

yang terdiri dari 6 orang informan dan umur antara 22 sampai 25. Penentuan umur 

dalam rentang usia ini, segaja dilakukan peneliti mengingat usia ini merupakan usia 

mahasiswa yang masih aktif dan belajar disalah satu perguruan tinggi di Kota 

Tanjungpinang dan masih tergolong remaja akhir pada penentuan umur terbanyak 

usia 18 sampai 21 tahun. Di mana usia ini mereka mudah sekali berubah-ubah karena 

proses pencarian jati diri mereka. Selain itu, mahasiswa juga cenderung mencari 

sosok panutan yang sesuai dengan diri mereka. Mereka mudah terpengaruh oleh gaya 

hidup umum di sekitarnya karena kondisi kejiwaan yang labil. 

3. Penyebab Seks Bebas Dikalangan Mahasiswa Kost 
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Seks bebas dikalangan mahasiswa kost yang dilakukan antara dua jenis 

kelamin di luar pernikahan merupakan hal yang bertentangan dengan norma yang 

berlaku baik agama maupun  masyarakat yang kemudian akan membawa dampak 

buruk bagi individu pelakunya yang tidak terlepas dari pengaruh atau latarbelakang 

yang menyebabkannya. Mahasiswa yang melakukan seks bebas karena banyak hal 

dan alasan yang menyebabkan mereka melakukan seks bebas khususnya mahasiswa 

kost.  

Dimana kita ketahui bahwa seks bebas merupakan perilaku yang 

menyimpang. Berdasarkan konsep perilaku menyimpang bahwa suatu perilaku atau 

tindakan itu menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat 

(minimal disuatu kelompok atau komunitas) perilaku atau tindakan itu tersebut di luar 

kebiasaan, aturan atau nilai dan norma yang berlaku ( Budirahayu, 2009:3).  

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa perilaku seks bebas pada 

kalangan mahasiswa kost bersumber pada pergaulan yang berbeda yaitu: 

a. Proses Belajar atau yang Dipelajari 

Mahasiswa cenderung menggunakan media elektronik yakni internet sebagai 

tempat untuk mencari bahan perkuliahan, selain dari itu mahasiswa memiliki 

kemudahan untuk mengakses berbagai situs-situs yang bersifat vulgar karena 

kecanggihan dari sebuah teknologi. 

Pada umumnya yang menyebabkan mahasiswa melakukan perilaku seks 

bebas dikalangan mahasiswa kost karena adanya kecenderungan menonton filem-

filem porno baik melalui internet maupun televisi atau membaca novel yang berbau 
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porno yang menimbulkan rangsangan melalui apa yang mereka lihat atau didegar dari 

media massa. Hal ini sesuai dengan teori dari Sutherland bahwa terjadinya perilaku 

menyimpang akibat dari proses belajar atau yang dipelajari yakni mahasiswa belajar 

melalui apa yang mereka tonton maupun mereka dengarkan (Budirahayu. 2009: 91). 

Sehingga menyebabkan mahasiswa terjerumus dalam hubungan seks bebas. 

Berdasarkan konsep seks bebas merupakan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki 

dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan (Roy Chronika: 2011). Dimana kita 

ketahui bahwa seks bebas merupakan perilaku menyimpang. Hal ini sesuai dengan  

konsep perilaku menyimpang bahwa suatu perilaku atau tindakan itu menyimpang 

apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal disuatu kelompok 

atau komunitas) perilaku atau tindakan itu tersebut di luar kebiasaan, aturan atau nilai 

dan norma yang berlaku. (Budirahayu, 2009: 3).  

Proses belajar atau yang dipelajari malalui proses alih budaya yang terjadi 

melalui  media elektronik maupun media cetak karena mahasiswa belajar melalui 

melalui apa yang mereka tonton atau dengarkan. 

1. Media elektronik (internet dan televise) 

2. Media cetak 

3. Teman kost 

b. Proses Interaksi 

1. Interaksi dengan teman kost 

Proses interkasi yang terjalin antara sesame kost merupakan salah satu 

penyebab mahasiswa kost dalam menentukan pergaulan antar sesama teman kost di 
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mana mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Dengan karakter dan sifat yang 

berbeda-beda satu sama lain membutuhkan waktu yang relative lama untuk saling 

mengenal satu sama lain, karena tidak satupun manusia yang ada di dunia ini 

memiliki sifat yang sama, mulai dari yang pendiam, pemalu, pemarah, dan lain-lain.  

Dalam hal ini kehidupan anak kost akan mengalami situasi yang seperti itu, 

karena mereka tinggal bersama mereka yang berasal dari berbagai daerah serta 

berbagai suku, adat istiadat, gaya hidup yang berbeda-beda juga. Walaupun mereka 

satu atap namun memiliki karakter yang berbeda-beda. Apapun yang mereka kerjakan 

tidak menjadi masalah bagi teman yang lain asal saling melindungi, merahasiakan  

dan tidak saling menggangu satu sama lainnya ketika mereka berada diposisi yang 

sama yang terpenting bagi mereka hubungan tetap baik-baik saja dengan menjalin 

komunikasi yang baik. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edwin H. 

Sutherland bahwa terjadinya perilaku menyimpang akibat dari proses interkasi yang 

melibatkan komunikasi (Budirahayu, 2009: 91).  

1. Saling melindungi 

2. Saling merahasiakan 

3. Ketidakpedulian 

 Terjadinya peilaku menyimpang akibat dari interaksi sosial yang melibatkan 

proses komunikasi. Dari proses interaksi terhadap teman kost menimbulkan  unsur 

saling melindungi, saling merahasiakan, dan ketidakpedulian antara sesama teman 

yang lain dalam proses berperilaku menyimpang (seks bebas). 
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2. Interaksi dengan orang tua 

a. Kurang control orang tua 

Orang tua sangat berperan dalam membetuk perilaku anaknya sebab orang tua 

merupakan tempat dimana anak harus mendapat pengawasan selama mereka berada 

di lingkungan keluarganya. Demikan dengan anak yang harus berpisah dengan orang 

tua disebabkan oleh melanjutkan kuliah, sehingga mereka  kurang control dari orang 

tua yang membuat mahasiswa merasa bebas apa saja yang mereka ingin lakukan, 

apalagi orang tua tidak mengetahui apa yang mereka lakukan selama kuliah. 

Hidup di kos-kosan mereka lebih lelusa dalam hal mempergunakan kost 

tersebut tanpa mendapat control dari orang tua, sebab orang tua jauh dari Kota 

Tanjungpinang. Kurangnya control orang tua yang menjadi penyebab mahasiswa 

mudah untuk melakukan perilaku menyimpang (seks bebas) karena jarak yang jauh 

dari kampung halaman ke Kota Tanjungpiang sehingga control orang tua tidak 

maksimal. 

b. Kurang Kunjungan Orang Tua 

Kesempatan besar terhadap anak untuk berbuat sesuka hatinya, karena 

kurangnya control dari orang tua selama mereka tinggal di kos-kosan dan menjalani 

kuliahnya. Mereka hanya dikunjungi dengan waktu yang sebentar dan melakukan 

pengawasannya hanya ssesaat saja, orang tua dari sebagian informan yang pernah 

mengunjungi anak pun tidak begitu maksimal mengontrol anaknya, karena orang tua 

mereka hanya datang 3 atau 6 bulan sekali dengan kunjungan menjeguk anaknya saja, 
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itu pun sebentar dan tidak lama. Saudara mereka juga yang ada di Tanjungpinang, 

sama sekali tidak peduli juga dengan mereka. 

 Dapat disimpulkan bahwa kencenderungan terjadi perilaku seks bebas di 

kalangan mahasiswa kost, berdasarkan hasil temuan di lapangan disebabkan oleh 

kurangnya control orang tua selama kuliah serta kurangnya kunjungan orang tua. 

Sehingga mereka yang tinggal di kos-kosan yang jauh dari orang tua dan tidak 

mendapat pengontrolan langsung dari orang tuanya saudara yang juga tidak perduli 

bahkan sampai tidak kenal sehingga pengontrolan itu tidak ada sama sekali.  

Karena pada umumnya mahasiswa amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh 

eksternal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mahasiswa khususnya mahasiswa 

baru, masuk ke dalam kategori remaja akhir yang berusia sekitar 18 - 21 tahun 

(Monks dkk, 2001: 262). Mereka mudah sekali berubah-ubah karena proses pencarian 

jati diri mereka. Selain itu, mahasiswa juga cenderung mencari sosok panutan yang 

sesuai dengan diri mereka. Mereka mudah terpengaruh oleh gaya hidup umum di 

sekitarnya karena kondisi kejiwaan yang labil. Mereka juga cenderung mengambil 

jalan pintas dan tidak mau memikirkan dampak negatifnya (Suyanto Dan Bagong, 

2005).  

c. Factor Individu 

1. Pembuktian cinta 

Kecenderungan mahasiswa melakukan hubungan seksual atas dasar rasa cinta, 

hubungan yang dijalani sudah lama, serta adanya unsure takut kehilangan sehingga ia 

melakukan hubungan seksual tanpa didasari ikatan pernikahan. hal ini sesuai dengan 
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yang diungkapkan oleh Edwin H. Sutherland bahwa perilaku menyimpang terjadi 

melalui teknik-teknik penyimpangan dan petunjuk khusus seperti motif, dorongan, 

rasionalisasi, dan sikap-sikap berperilaku meyimpang (Budirahayu, 2009: 91). 

Dimana kita ketahui bahwa hubungan seksual yang dilakukan tanpa didahului oleh 

ikatan pernikahan merupakan perilaku yang menyimpang. 

2. Coba-Coba  

Mencoba hal yang baru bagi mahasiswa untuk melakukan perilaku yang 

menyimpang sering menjadi penyebab terjadinya perilaku seks bebas bagi kalangan 

mahasiawa kost. Berdasarkan hasil temuan dilapangan disebabkan oleh adanya rasa 

penasaran untuk mengetahui rasanya seperti apa melakukan hubungan seksual, yang 

akhirnya timbul keinginan untuk mencoba hal yang baru itu, sehingga dapat 

menyebabkan ketagihan untuk melakukan terus. 

factor individu mengenai perilaku seks bebas dikalangan mahasiswa kost di 

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti terdapat kecenderungan mahasiswa melakukan 

hubungan seks bebas yang didasari oleh rasa cinta terhadap pasangan dan rasa ingin 

tahu untuk mencoba hubungan seksual dengan pacar masing-masing. Namun 

perbuatan yang dilakukan tanpa di dahului oleh ikatan pernikahan termasuk 

perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan  

sutherlend pelanggaran norma terhadap norma yang sudah ada. Karena dalam 

masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti juga tidak membenarkan perbuatan 

hubungan seksual sebelum menikah, sebab agamapun tidak memberikan kebebasan 
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untuk melakukan hubungan seksual tanpa didahului dengan ikatan pernikahan yang 

sah.  

Hal ini juga disebabkan oleh dalam diri mahasiswa yang masih tergolong 

remaja masih labil. Sehingga pada masa remaja rasa ingin tahu terhadap masalah 

seksual sangat penting dalam pembentukan hubungan yang lebih matang dengan 

lawan jenis. Matangnya fungsi-fungsi seksual, maka timbul pula dorongan-dorongan 

dan keinginan-keinginan untuk pemuasan seksual. Sebagian besar dari remaja 

biasanya sudah mengembangkan perilaku seksualnya dengan lawan jenis dengan 

bentuk pacaran atau percintaan. 

d. Aturan Kost Longgar 

Lingkungan kost merupakan salah satu kecenderungan mahasiswa untuk 

memanfaatkan sebagai tempat melakukan seks bebas karena berdasarkan hasil 

temuan di lapangan mahasiswa yang menjadi informan penelitian memilih tinggal 

dikos-kosan yang jauh dari ibu kostnya, dengan alasan menginginkan aturan kost 

yang longgar serta tidak ketat.  

Hal ini juga menjadikan hubungan mereka dengan pemilik kost pun jarang 

sekali, karena jarak antara penyedia jasa kost dengan kostnya berjauhan sehingga 

tidak ada yang mengawasi. Tak jarang dalam evolusinya, interaksi sosial kedua pihak 

semakin renggang. Sehingga mudah terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang 

sudah dibuat oleh pihak penyedia jasa kost. hal ini sesuai dengan yang diungkapakan 

oleh Sutherland bahwa perilaku menyimpang terjadi akibat pelanggaran terhadap 
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norma yang sudah ada (Budirahayu, 2009: 91). Bahwasanya mahasiswa melanggar 

aturan kost yang telah dibuat oleh penyedia jasa kost. 

Seks bebas yang terjadi pada mahasiswa kost baik laki-laki maupun 

perempuan merupakan suatu perilaku yang menyimpang, hal ini sesuai dengan 

konsep perilaku menyimpang bahwa perilaku menyimpang  selalu ada dalam 

masyarakat. Walaupun masyarakat berusaha agar setiap anggotanya berperilaku 

sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi dalam setiap masyarakat masih kita jumpai 

adanya anggota yang menyimpang, adakalanya di dalam masyarakat terdapat norma-

norma yang tidak punya sanksi-sanksi yang berat atau tidak lagi menganggap bahwa 

norma tersebut masih memiliki fungsi yang berarti bagi masyarakat (Budirahayu, 

2009: 8). Karena setiap kost-kosan mempunyai aturan tersendiri, namun terjadi 

pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang sudah dibuat atau disepakati oleh 

kedua belah pihak baik penyedia jasa kost maupun pengguna jasa kost tersebut. 

Dari hasil temuan mengenai penyebab terjadinya seks bebas dikalangan 

mahasiswa kost di kelurahan tanjung ayun sakti terjdi akibat empat sub indicator 

penelitian yakni proses belajar atau yang dipelajari, factor interaksi, factor individu, 

dan aturan kost longgar. Karena seks bebas yang terjadi di kalangan mahasiswa kost 

di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti merupakan perilaku yang menyimpang. hal ini 

sesuai dengan konsep perilaku menyimpang bahwa perilaku menyimpang yaitu suatu 

perilaku atau tindakan tertentu dari masyarakat yang tidak sesuai(menyimpang) dari 

kebiasaan, kaidah, norma dan nilai yang berlaku di dalam lingkungan, kelompok atau 

masyarakat disekitar. (Budirahayu, 2009: 3). Walaupun masyarakat berusaha agar 
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setiap anggotanya berperilaku sesuai dengan sesuai harapan masyaraka, tetapi  dalam 

setiap masyarakat masih kita jumpai adanya anggota yang menyimpang yakni seks 

bebas dikalangan mahasiswa kost di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. 

K. Penutup  

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai seks bebas dikalangan 

mahasiswa kost kelurahan tanjung ayun sakti, kecematan bukit bestari, provinsi 

kepulauan riau diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Bahwa perilaku seks bebas terjadi disebabkan adanya: 

a. Pengaruh media massa 

Prose belajar atau yang dipelajari diperoleh dari pengaruh media massa yakni 

melalui media elektronik maupun media cetak. dalam hal ini media elektronik yakni 

internet yang mudah diakses oleh mahasiswa digunakan sebagai media untuk 

mendowload berbagai video vulgar maupun digunakan sebagai tempat untuk 

membaca bacaan dewasa di media internet dari apa yang mereka lihat atau tonton 

sehingga menimbulkan rangsangan. Selain dari itu juga media televise juga memiliki 

pengaruh terhadap terjadinya seks bebas melalui tayangan yang sedikit vulgar. 

Sedangkan media cetak yakni novel dengan rankaian cerita yang disukai oleh 

mahasiswa saat mereka sedang santai mereka menghabiskan waktu untuk membaca 

novel, dalam hal ini novel yang paling disukai mengenai tentang percintaan. Proses 

belajar juga diperoleh melalui teman kost yang menjadi agen sosialisasi setelah 

keluarga yang dapat mempengaruhi teman lain untuk melakukan perbuatan yang 



28 
 

 
 

mereka buat sehingga menyebabkan mereka terpengaruh oleh teman kost mereka 

untuk melakukan perilaku menyimpang (seks bebas). 

b. Kontrol sosial kurang 

Masyarakat yang cenderung lepas tangan dengan kondisi kost-kosan yang ada 

di sekelilingnya karena kesibukan dari masyarakat sehingga masyarakat tidak 

memperhatikan disekitarnya yang menyebabkan mahasiswa memiliki kebebasan 

dengan membawa lawan jenis kedalam kamar mahsiswa kost, masyarakat kota juga 

cenderung besifat individual. Tanpa peduli dengan lingkungannya sehingga kontrol 

sosal dari masyarakat tidak berjalan atau kurang. 

Selain itu, kurangnya control sosial baik dari pihak penyedia jasa kost yang 

tidak mengawasi setiap kost-kosan yang mereka dirikan sehingga bagi mhasiswa 

yang memanfaatkan kos-kosan tersebut mendapatkan kebebasan untuk menggunakan 

kost tersebut sesuka hati mereka. Selain itu juga kurang mendapatkan control orang 

tua karena jauh mahasiswa rata-rata berasal dari luar Kota Tanjungpinang. 

2. Saran  

a. Bagi mahasiswa 

Mahasiswa hendaknya dapat mengendalikan diri dalam berindak dan 

berperilaku sesuai dengan sifat yang cenderung melekat pada mahasiswa yaitu 

berfikir kritis, bertindak cepat dan tepat. Mahasiswa adalah manusia yang tercipta 

untuk selalu berfikir yang saling melengkapi. Karena mahasiswa seharusnya menjadi 

teladan bagi adik-adik kita yang masih duduk dibangku sekolah, serta menjadi contoh 

dilingkungan masyarakat pada umumnya. Khususnya mahasiswa yang tinggal di 
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kost, sebagai teman kost hendaknya jangan menutup-nutupi perbuatan teman yang 

melakukan seks bebas, sebaiknya laporkan kepada pihak yang berwajib yakni Rt 

maupun Rw terdekat, agar tidak terjadi perilaku seks bebas di kost-kosan. 

b. Bagi pemilik kost 

Sebagai penyedia jasa kost sebaiknya mampu mengawasi setiap penghuni 

kost, dan menjalankan aturan kost yang ada. Agar memberikan kenyaman bagi semua 

orang yang menempati, dengan begitu dapat menghindari terjadinya perilaku-perilaku 

yang tidak diinginkan yakni perilaku menyimpang (seks bebas). 

c. Bagi orang tua 

Bagi orang tua yang melepaskan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya 

keluar Kota untuk melanjutkan studinya, harus benar-benar bisa memperhatikan dan 

setidaknya dapat mengunjunginya, dan melihat keadaan anaknya, serta tempat tinggal 

anaknya. Serta mampu menanamkan nasehat-nasehat agar mereka sedikit terkontrol 

dengan nasehat-nasehat itu. Orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik saja, 

tapi butuh perhatian juga. 

d. Bagi masyarakat 

Masyarakat hendaknya lebih mengawasi dan mengontrol lingkungan disekitar 

kost. Seperti menambah kegiatan kemasyarakatan khususnya mahasiswa. Serta 

menciptakan kondisi sosial yang sehat sehingga akan mendukung perilaku 

mahasiswa. 
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