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A B S T R A K 

 

 Meningkatnya perilaku seksual di luar nikah tidak hanya negara-negara maju 

dan berkembang, bahkan di Indonesia hal ini bukanlah sesuatu yang harus di 

rahasiakan lagi, karena seringkali kita lihat remaja dalam hal ini mahasiswa 

berpacaran di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, gedung film, dan 

kafe-kafe yang menjadi tempat nongkrong bagi para mahasiswa serta di tempat-

tempat khusus seperti rumah kos-kosan. Kota Tanjungpinang saat ini sudah mulai 

sering melakukan razia untuk menekan tingginya angka sex pranikah di Kota 

Tanjungpinang khususnya bagi pelajar dan mahasiswa.  

 Tujuan dalam penelitia ini yaitu Mengidentifikasi Kontrol Sosial Terhadap 

Perilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja Kota Tanjungpinang. Pembahasan dalam 

skripsi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada 

empat konsep kontrol sosial. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 4 orang pelajar, 1 orang tua dan 1 dari satuan polisi 

pamong praja. Setelah data terkumpul maka data dalam penelitian ini dianalisis 

dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.  

 Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perilaku Seks 

Bebas Dikalangan Remaja Kota Tanjungpinang saat ini semakin sering terjadi hal 

ini dikarenakan kurangnya kontrol sosial remaja. Banyak dari acara yang dimuat 

di media elektronik yang terlalu mengekspos hal-hal yang terlalu vulgar, disatu 

sisi hal ini memang bisa menimbulkan keuntungan bagi pihak media elektronik 

karena bagaimana pun banyak dari kalangan masyarakat kita yang masih terlalu 

polos sehingga konten negatif.  
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A B S T R A C T 

 

 

The increasing sexual behavior outside of marriage is not only the 

countries of the developed and developing , even in indonesia this is not 

something that should be in secretly again , because too often we see teenagers in 

this student of the dating scene in public places such as shopping centers , movie 

house , and the cafes who hang out to be a place for college students as well as in 

places like house special boarding houses .Tanjungpinang city currently has 

started to frequently conduct raids to suppress high numbers of premarital sex in 

the city of tanjungpinang especially for students and college students  

The aim of this research is to identify the social control of free sex among 

teenagers tanjungpinang city.The discussion on this thesis use constructive 

descriptive qualitative to refer to the concept of social control.However, as an 

informer in this research are some 4 students, an old man and 1 from satuan 

polisi pamong praja.The data collected in this research and data analysis by 

technical data qualitative analysis descriptive. 

From the research and can be taken in the conclusion that free sex 

among all these teenagers tanjungpinang city currently are increasingly frequent 

a thing happening this is because of a lack of social control teen agesMany of the 

event that was published in electronic media which too expose of things too 

vulgar, disatu side indeed it can generate profits for both electronic media 

because that in spite many from the community of our society are still too plain so 

that negative content 
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PERILAKU SEKS BEBAS DIKALANGAN REMAJA KOTA 

TANJUNGPINANG 

(Studi Tentang Kontrol Sosial Remaja Pelaku Sex Bebas) 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Remaja adalah individu yang berapa pada masa peralihan dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa yang sangat labil dalam menentukan segala hal. Perilaku 

positif remaja selayaknya harus sesuai dengan norma dan adat yang berlaku. 

remaja yang menunjukkan hal-hal yang positif, antara lain menunjukkan bahwa 

dia memiliki kompetensi-kompetensi dalam bentuk pencapaian prestasi akademik 

yang cenderung/ selalu tinggi, atau memiliki kompetensi vokasional, ditampilkan 

dalam bentuk membina kebiasaan kerja yang baik. Menunjukkan bahwa dirinya 

berharga dan menunjukkan keyakinan bahwa dirinya mampu. Menunjukkan 

kemampuan membina relasi dengan baik, misalnya mampu membina relasi 

dengan anggota keluarga, dengan guru, dengan orang dewasa lain, dengan sebaya 

dan dengan lingkungan masyarakatnya. Melakukan tindakan-tindakan yang 

menunjukkan bahwa ia memahami dan peduli pada orang lain serta peduli dengan 

lingkungan. Menghargai aturan-aturan yang berlaku dan bertindak penuh 

tanggung jawab.  

Masa remaja menjadi masa transisi dimana individu merupakan makhluk 

aseksual menjadi seksual. Kematangan hormonal serta menguatnya karakteristik 

seksual primer dan sekunder diikuti pula perkembangan emosionalnya. Selama 

masa peralihan ini diikuti perkembangan secara biologis dari masa anak-anak 
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menuju dewasa dini. Pada masa transisi seperti ini menjadi rawan terhadap 

meningkatnya aktifitas seksual aktif maupun pasif. Pada masa ini impuls-impuls 

dorongan seksual (sexdrive) mengalami  peningkatan dan pada saat tersebut rasa 

ketertarikan remaja untuk merasakan kenikmatan seksual meningkat. Perilaku 

seksual sendiri dipahami sebagai bentuk  perilaku yang muncul karena adanya 

dorongan seksual atau kegiatan mendapatkan kesenangan organ seksual melalui 

berbagai perilaku.   

Seks bebas di kalangan pelajar merupakan fenomena yang harus segera 

mendapatkan perhatian.  Meluasnya perilaku yang semula dianggap hanya terjadi 

pada anak-anak di berbagai kota besar, dan kini telah merembes sampai ke 

pelosok menunjukkan adanya persebaran pengaruh buruk yang terjadi. Salah satu 

faktor dari beragam faktor yang ada adalah kemajuan teknologi misalnya berupa 

kemudahan mendapatkan kepingan CD film-film porno atau berkembangnya 

kepemilikian HP dengan fasilitasi yang mampu menampung, menerima dan 

menyebarluaskan film-film porno. 

 Perilaku seksual sendiri dipahami sebagai bentuk perilaku yang muncul 

karena adanya dorongan seksual atau kegiatan mendapatkan kesenangan organ 

seksual melalui berbagai  perilaku. Namun pemahaman pengertian mengenai 

perilaku seksual yang selama ini yang berkembang di masyarakat hanya  berkutat 

seputar penetrasi dan ejakulasi. Dalam kondisi tertentu remaja cenderung 

memiliki dorongan seks yang kuat. Namun kompensasi dari dorongan rasa ini 

terhadap lawan jenis, remaja kurang memiliki kontrol diri yang baik dan terlebih 

disalurkan memalui kanalisasi yang tidak tepat. Perilaku semacam ini rawan 
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terhadap timbulnya masalah-masalah baru bagi remaja. Banyak ditemukan remaja 

melakukan  penyaluran dorongan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi 

norma masyarakat setempat ataupun diwujudkan melalui ekspresi seksual yang 

kurang sehat. 

Meningkatnya perilaku seksual di luar nikah tidak hanya negara-negara 

maju dan berkembang, bahkan di Indonesia hal ini bukanlah sesuatu yang harus di 

rahasiakan lagi, karena seringkali kita lihat remaja dalam hal ini mahasiswa 

berpacaran di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, gedung film, dan 

kafe-kafe yang menjadi tempat nongkrong bagi para mahasiswa serta di tempat-

tempat khusus seperti rumah kos-kosan. Lingkungan dan tempat yang nyaman 

merupakan faktor pendukung untuk melakukan seks bebas atau seksual pranikah. 

Misalnya melakukan seks bebas saat tidak ada mata kuliah, kemudian saat pulang 

ke rumah kos dimana suasana rumah kos yang sangat mendukung sehingga 

kemungkinan melakukan hubungan seksual (Setyowati, 2012). 

Seks bebas dikatakan salah karena melanggar norma. Norma sendiri 

memiliki pengertian, yaitu segala aturan-aturan atau pola-pola tindakan, yang 

normarif, yang menjadi pedoman hidup bagi orang untuk bersikap tindak di dalam 

kehidupannya, baik dalam hidupnya, sendiri maupun dalam pergaulan bersama. 

Dan norma berasal dari kumpulan nilai-nilai yang disetujui oleh masyarakat 

sebagai sesuatu yang baik. Terdapat bermacam-macam norma di dalam 

masyarakat. Macam kaedah atau norma tersebut tergantung dari aspek hidup 

pribadi, meliputi kaedah/norma kepercayaan, untuk mencapai kesucian hidup 

pribadi atau kehidupan beriman, serta kaedah kesusilaan yang tertuju pada 
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kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak. Kemudian aspek 

hidup antar pribadi, meliputi kaedah sopan santun yang bertujuan agar tercapai 

kenyamanan hidup bersama, dan kaedah/norma hukum yang bertujuan agar 

tercapai kedamaian hidup bersama (Purbacaraka, 1982: 11-16). 

Dari pemahaman tentang norma tersebut maka seks bebas secara logis 

telah melanggar semua kaedah-kaedah/norma-norma tersebut. Berdasarkan 

pandangan sosiologi, norma yang paling dilanggar adalah norma kesusilaan dan 

kesopanan. Sebab seks bebas adalah tindakan asusila, yaitu tindakan melanggar 

konteks hubungan antar-gender yang pantas, dan dipandang menjijikkan. 

Kemudian menurut norma agama, seks bebas adalah tindakan berdosa, tekutuk, 

dalam agama apapun. Karena seks bebas menginjak kodrat pernikahan sebagai 

sesuatu yang suci. Sanksi sosialnya dapat berupa pengucilan, atau ekstremnya 

dapat berupa intimidasi dan kekerasan fisik (banyak contohnya, pasangan muda-

mudi yang tertangkap basah berzina di daerah, dikeroyok massa). 

Pendidikan seks di kalangan remaja tampaknya belum terlihat realisasi 

nya, terbukti dengan banyaknya kasus tentang kehamilan di luar nikah atau 

penyakit menular seperti HIV/AIDS dan sebagainya. Memang tidak semua remaja 

harus diberi pengarahan tentang hal ini karena mereka seharusnya sudah dapat 

berpikir secara matang tentang nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di 

masyarakatnya. Namun, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa remaja 

cenderung labil dalam emosi dan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki 

mereka masih belum bisa membuat remaja itu menentukan tindakannya secara 

benar. Hal inilah yang menyebabkan seks bebas di kalangan remaja semakin 
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memburuk. Tentu masih banyak penyebab-penyebab remaja cenderung 

melakukan seks bebas. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak 

(Komnas PA) Indonesia mendapatkan data bahwa dari 4.726 orang anak yang 

diteliti, 93,7 persen remaja yang masih duduk di SMP dan SMA, tergolong telah 

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seksualitas, yaitu tentang organ 

seksual, fungsinya, bahkan juga kegiatan seksual. Paradigma pengasuhan yang 

otoriter dari orang tua harus diubah menjadi pola pengasuhan aktif dan logis. 

Harus mendengar aspirasi anaknya, menjawab pertanyaan anak dengan bijak. Jika 

tidak, maka anak akan menjawab pertanyaan itu sendiri. Keluarga seharusnya 

menjadi tempat curhat bagi anak, termasuk dalam soal pendidikan seks. (sumber: 

Komisi Perlindungan Anak:2014) 

Kota Tanjungpinang saat ini sudah mulai sering melakukan razia untuk 

menekan tingginya angka sex pranikah di Kota Tanjungpinang khususnya bagi 

pelajar dan mahasiswa. Diberitakan dari 144 pasangan mesum yang dirazia pihak 

Satpol PP Kota Tanjungpinang separuhnya adalah remaja atau mahasiswa. Dalam 

enam bulan sejak razia dilakukan (Juni-Oktober 2013) para pelaku tindak asusila 

itu diamankan dari sejumlah penginapan, rumah kos, hotel dan atau taman-taman 

kota di Kota Tanjungpinang dan sekitarnya. Dari jumlah itu terdapat PNS (2 

persen), warga masyarakat (48 persen) dan remaja atau mahasiswa (50 persen). 

Demikian dikatakan Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah. (Sumber: 

Haluan Kepri:2014) 



8 

 

Tindakan asusila yang dilakukan oleh pelajar di Kota Tanjungpinang terus 

meningkat setiap bulannya pada tahun ini, seperti yang dapat digambarkan dalam 

tabel di bawah ini : 

Rekapitulasi data pelajar yang terjaring razia 

 Nomor Bulan Jumlah pelajar 

1 Januari  28 orang 

2 Februari 12 orang 

3 Maret 29 orang 

 Sumber : data Satpol PP Kota Tanjungpinang, 2015 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa Tanjungpinang masih harus sering 

melakukan pengawasan kepada pelajar, termasuk dalam jam malam para pelajar 

serta dimana saja tempat yang tidak boleh didatangi oleh pelajar pada jam-jam 

tertentu. Jika dilihat pelajar yang terjaring razia tiap bulannya selalu ada dan 

jumlahnya cukup banyak.  

Tingginya tingkat sex bebas membuat jumlah pengidap HIV/AIDS di 

Provinsi Kepri didominasi oleh remaja usia 15-29 tahun. Data terkini, dari tujuh 

kabupaten/kota di Provinsi Kepri, penderita  HIV/AIDS angkanya mencapai 852 

orang. Dari 852 penderita itu, 75 persen adalah usia remaja. Dalam beberapa 

tahun terakhir, pergaulan bebas di kalangan remaja membuat kita miris. Alasan 

mereka misalnya bosan dalam keseharian, ingin mencoba hal-hal baru, kurang 

kasih sayang, melampiaskan kekesalan, dihasut teman, bahkan sebagian 

melakukan sex bebas sebagai tanda pergaulan modern. Pengetahuan mereka 

tentang seks juga sangat minim dan berpotensi keliru, karena didapat bukan dari 

ahlinya, melainkan dari teman (65 persen), film porno (35 persen), lingkungan 

sekolah (19 persen), dan dari orang tua hanya 5 persen. Persentase ini 

menggambarkan minimnya peran orang tua sebagai guru utama, sosok kunci 
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terbentuknya pribadi dan karakter anak-anak pada masa-masa keemasan 

pertumbuhannya. (HaluanKepri: 2013)  

Dari latar belakang permasalahan diatas diketahui bahwa Hal yang 

mengkhawatirkan apabila seks bebas telah dinilai sebagai bagian dari gaya hidup. 

Anak/pelajar yang tidak melakukan dianggap sebagai anak yang ketinggalan 

jaman. Bila benar hal tersebut yang terjadi, maka memang sinyal yang ada bukan 

sekedar lampu kuning lagi yang memberi peringatan, melainkan benar-benar patut 

mendapatkan perhatian kita semua, dalam permasalahan ini dibutuhkan Kontrol 

sosial yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi oleh berbagai pihak kepada 

masyarakat, selain dapat memberikan pedoman kepada remaja tentang bagaimana 

seharusnya berperilaku dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana seharusnya 

sikap yang harus diambil oleh remaja agar tidak terpengaruh oleh sekelompok 

orang tertentu, juga kontrol sosial yang dilakukan tersebut seharusnya dianggap 

sebagai sesuatu yang sangat menguntungkan masyarakat khususnya individu.  

Salah satu alat kontrol masyarakat adalah pemerintah yaitu Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP). Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota 

Tanjungpinang, dilakukan dengan razia untuk membasmi tindak asusila di 

masyarakat. Hal ini tercantum sesuai dengan visi Kota Tanjungpinang untuk 

menciptakan kota yang berakhlak mulia. Sehingga, tiap wisma dan kos-kosan 

menjadi sasaran, karena  rawan dijadikan tempat mesum. Satpol PP akan terus 

mengawasi upaya menekan angka hubungan seks bebas di kalangan remaja di 

Pinang. Karena hingga saat ini, remaja masih mendominasi pelanggaran tindak 

asusila. Penanganan dan sanksi hukum telah diatur dalam Peraturan Daerah 
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(Perda) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan 

(K3) pasal 4 ayat 1 huruf f dan k dengan sanksi pidana kurungan selama tiga 

bulan dan denda Rp 50 juta. Dan akan mengenakan pasal itu bagi pelanggar 

asusila. Saat ini, sanksi yang kita berikan hanya pembinaan dulu, sesuai dengan 

pertimbangan bersama. Sehingga, mereka membuat surat pernyataan dan apabila 

melanggar kembali maka dilanjutkan ke persidangan. (Sumber: BatamPos:2013) 

Dari identifikasi permasalahan dalam penelitian ini maka dalam penelitian 

ini mengambil judul PERILAKU SEKS BEBAS DIKALANGAN REMAJA 

KOTA TANJUNGPINANG (Studi Tentang Kontrol Sosial Remaja Pelaku 

Seks Bebas) 

B. Landasan Teoritis 

1. Kontrol sosial 

Teori kontrol sosial pada dasarnnya berusaha menjelaskan kenakalan 

remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa, namun disini saya 

menghubungkan antara perilaku menyimpang pada waktu kecil atau remaja 

membawa dampak pada anak sampai tumbuh menjadi dewasa dan akan 

melakukan kejahatan, pengaruh bawaan dari masa lalu atau remaja membuat 

seorang menjadi serakah, berkurangnya pendekatan keluarga atau pembentukan 

pada masa anak-anak, kurangnya pembentukan kepribadian dari keluarga maupun 

lingkungan sekolah akan berpengaruh pada waktu seseorang itu menempati posisi 

tertentu dalam jabatannya nanti. Perilaku pada masa kanak-kanak akan 

berpengaruh besar dalam karirnya dan akan menjadi kebiasaan. Kontrol sosial 

adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta 
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mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai 

norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan 

mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang 

Kontrol atau pengendalian sosial mengacu kepada berbagai alat yang 

dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota-anggota yang 

kepala batu ke dalam relnya. Tidak ada masyarakat yang bisa berjalan tanpa 

adanya kontrol sosial. Bentuk kontrol sosial atau cara-cara pemaksaan 

konformitas relatif beragam. Cara pengendalian masyarakat dapat dijalankan 

dengan cara persuasif atau dengan cara koersif. Cara persuasif terjadi apabila 

pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing, 

sedangkan cara koersif tekanan diletakkan pada kekeraan atau ancaman dengan 

mempergunakan atau mengandalkan kekuatan fisik. Menurut Soekanto (2004;42) 

cara mana yang lebih baik senantiasa tergantung pada situasi yang dihadapi dan 

tujuan yang hendak dicapai, maupun jangka waktu yang dikehendaki. 

Di dalam masyarakat yang makin kompleks dan modern, usaha penegakan 

kaidah sosial tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kesadaran 

warga masyarakat atau pada rasa sungkan warga masyarakat itu sendiri. Usaha 

penegakan kaidah sosial di dalam masyarakat yang makin modern, tak pelak harus 

dilakukan dan dibantu oleh kehadiran aparat petugas kontrol sosial. Di dalam 

berbagai masyarakat, beberapa aparat petugas kontrol sosial yang lazim dikenal 

adalah aparat kepolisian, pengadilan, sekolah, lembaga keagamaan, adat, tokoh 

masyarakat-seperti kiai-pendeta-tokoh yang dituakan, dan sebagainya. 
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Menurut sosiolog, Gottfreson dan Hirschi dalam Henslin (2006 : 154) teori 

tentang kontrol sosial dapat diringkas sebagai pengandalian diri. Kunci kearah 

pembelajaran pengendalian diri yang tinggi ialah sosialisasi, khususnya dimasa 

kanak-kanak. Para orang tua dapat membantu anak mereka untuk 

mengembangkan pengendalian diri dengan jalan mengawasi mereka dan 

menghukum tindakan mereka yang menyimpang. Pengendalian diri mengacu pada 

usaha untuk mempengaruhi atau membimbing perilaku pribadi tersebut menjadi 

anggotanya. Dengan demikian, dari sudut pandang tersebut, pengendalian sosial 

mengacu pada dan berasal dari pengendalian diri. Oleh karena itu harus ada 

pembedaan antara pengendalian diri dengan pengendalian sosial, namun 

keterkaitannya haruslah diakui. 

Asumsi teori kontrol dikemukakan F.Ivan Nye (dalam Yesmil dan Adang: 2013: 

104) terdiri dari : 

1. Harus ada kontrol internal maupun eksternal ; 

2. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran; 

3. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi adequat (memadai), 

akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah 

4. Dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan 

5. Diharapkan remaja menaati hukum (law abiding). 

Menurut F. Ivan Nye (dalam Yesmil dan Adang: 2013: 104) terdapat empat 

tipe kontrol sosial yaitu : 
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1. Direct control imposedfrom without by means of restriction and 

punisment (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat 

pembatas dan hukum); 

2. Internalized control exercised from within through conscience (kontrol 

internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar); 

3. Indirect control related to affectional identification with parent and other 

non-criminal persons (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan 

pengenalan yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang 

bukan pelaku kriminal lainnya); 

4. Availability of alternative to goal and values (ketersediaan sarana-sarana 

dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan). 

Dalam teori kontrol sosial menurut Yesmil dan Adang (2013:105-106), ada 

elemen yang harus diperhatikan : 

1.  Attachment (kasih sayang) 

2. Commitmen (keterikatan seseorang pada sub sistem) 

3. Involvement (keterlibatan) 

4. Beliefs (kepercayaan) 

Teori kontrol sosial pada dasarnnya berusaha menjelaskan kenakalan 

remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa, namun disini saya 

menghubungkan antara perilaku menyimpang pada waktu kecil atau remaja 

membawa dampak pada anak sampai tumbuh menjadi dewasa dan akan 

melakukan kejahatan, pengaruh bawaan dari masa lalu atau remaja membuat 

seorang menjadi serakah, berkurangnya pendekatan keluarga atau pembentukan 
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pada masa anak-anak, kurangnya pembentukan kepribadian dari keluarga maupun 

lingkungan sekolah akan berpengaruh pada waktu seseorang itu menempati posisi 

tertentu dalam jabatannya nanti. Perilaku pada masa kanak-kanak akan 

berpengaruh besar dalam karirnya dan akan menjadi kebiasaan. 

2. Perilaku Seks Bebas 

 Perilaku seksual dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang didorong 

oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sejenis. Menurut Simkin, 

perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual 

baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini 

beraneka ragam mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, 

bercumbu dan bersenggama. (Amrillah, 2006 : 10). Perilaku seksual merupakan 

perilaku yang dihayati oleh segala bentuk manifestasi naluri seksual manusia 

dalam kehidupannya.  

 Sementara itu menurut Djubaidah dan Ellyawati (dalam Amrillah, 2006:10) 

mendefinisikan perilaku seksual sebagai hubungan khusus antara pria dan wanita 

yang sifatnya erotis. Perilaku seksual yang dicetuskan individu merupakan 

implikasi suatu proses mental terhadap situasi dan kondisi konkrit jasmani yang 

mengarah pada pola pemenuhan kepuasan psikis. Menurut Chaplin (dalam 

Amrillah, 2006 : 9)  tujuan seksual sendiri adalah untuk kesenangan atau kepuasan 

seksual atau juga pengendoran ketegangan seksual. Kartono juga menjelaskan 

bahwa seks adalah mekanisme bagi manusia untuk melanjutkan keturunan. Seks 

bukan hanya perkembangan dan fungsi primer saja, tetapi juga termasuk gaya dan 

cara berperilaku kaum pria dan wanita dalam hubungan interpersonal atau sosial.  
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 Kartini Kartono (1999:97) mendefinisikan bahwa seks bebas tidak beda 

dengan pelacuran (prostitusi) karena aktivitas seksual yang mereka lakukan tidak 

lagi mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Seks pranikah 

merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa mengindahkan nilai-nilai dan 

norma-norma dalam masyarakat yang mengaturnya. Selain itu relasi seks mereka 

bersifat tidak tetap atau cenderung tidak setia pada pasangan mereka. Sebagian 

besar remaja yang terjerumus pada perilaku seks pranikah merupakan akibat dari 

stimuli atau rangsangan melalui gambar-gambar porno, seringnya nonton film 

porno, dan stimuli melalui lingkungan pergaulan misalnya seorang teman yang 

menceritakan pengalaman seksualitasnya. 

C. Hasil Penelitian 

1.  kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas 

dan hukum. Kontrol langsung terhadap perilaku seks datang dari 

orangtua dan orang terdekat di lingkungan keluarga. 

 Kontrol yang dilakukan orang tua mulai dari pengenalan agama, memberikan 

nasehat, mengatur jam keluar anak bila berpergian serta menanamkan tentang 

nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nasehat merupakan salah satu cara untuk 

orang tua mengkontrol anak-anaknya, seperti memberikan dengan pemahaman 

tentang apa yang boleh atau tidak boleh anak-anak lakukan. Pengawasan orangtua 

terhadap anak dapat menjadi salah satu solusi pencegahan anak agar tidak 

bertindak yang melanggar peraturan atau hukum. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa kontrol yang dilakukan orang tua adalah meberlakukan aturan 

jam malam, biasanya untuk hari sekolah anak-anak tidak boleh keluar lebih dari 
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jam 11 malam, jika itu terjadi orang tua akan menjemput dan di nasehati. Kontrol 

sosial yang dilakukan oleh orang tua ada berbagai macam cara 

2.  kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar datang 

dari remaja tersebut, seperti adanya rasa takut untuk melakukan sex bebas. 

 Kontrol yang dilakukan dalam diri sendiri adalah mengkontrol dengan 

menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kemudian bergaul dengan teman-

teman yang baik. Pergaulan bebas adalah suatu tindakan remaja yang di lakukan 

sesuai dengan keinginan nafsu yang tak terkendali. Remaja yang tidak bisa 

mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang 

tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi m ereka 

yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa 

mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan 

pengetahuannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka 

dapat dianalisa adalah kebanyakan dari anak-anak tidak dapat mengkontrol 

dirinya walaupun mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan 

3.  kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan yang 

berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal 

lainnya. 

Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa orang 

tua hingga kini masih banyak yang menganggap bahwa pendidikan sex adalah 

pendidikan yang tidak terlalu penting. Banyak orang tua dan orang dewasa lain, 

masih merasa tabu untuk membicarakan masalah seks dan seksualitas dengan 

anak-anaknya. Sebagian lebih memilih untuk tetap diam dan berasumsi bahwa 
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anak-anak mereka akan memperoleh informasi yang mereka butuhkan lewat 

sekolah ataupun media. Sebagian lagi ada yang mempercayai bahwa 

membicarakan masalah seks dengan anak-anaknya akan sama saja dengan 

mendorong mereka untuk mencoba melakukan hubungan seks. Yang seharusnya 

para remaja tersebut harus diberitahu mengenai faktor tanggung jawab terhadap 

tubuh mereka serta masalah kesehatan yang mungkin terjadi.  

4.  ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai 

tujuan seperti media yang mampu menyiarkan pendidikan sex secara baik 

dan tepat agar para remaja mengetahui tentang sex, bahaya, serta 

dampaknya terhadap dirinya, keluarganya dan lingkungannya. 

Dari hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa media saat ini lebih 

banyak memberikan informasi yang salah dan malah memicu perilaku sex remaja. 

Namun memang saat ini pemerintah sendiri langsung mengkontrol media yang 

ada di Indonesia apalagi situs-situs berbau pornografi agar sulit diakses oleh 

masyarakat apalagi remaja yang tidak memahami tentang hal tersebut. Tidak 

hanya di bidang media elektonik, saat ini media massa juga berkembang pesat 

dalam hal media cyber, dan bisa dikatakan perkembangannya jauh lebih cepat dan 

hebat dibandingkan media cetak dan media elektronik.  

3. Perilaku seks remaja 

Perilaku seksual menurut Sarwono (2010:174) adalah segala tingkah laku 

yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. 

Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik 

hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan senggama. Objek seksualnya bisa 
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berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Nevid, dkk., 1995 

(dalam Amalia, 2007:28) mendefinisikan perilaku seks sebagai semua jenis 

aktifitas fisik yang menggunakan tubuh untuk mengekspresikan perasaan erotis 

atau perasaan afeksi. 

Perilaku seksual pada remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan 

berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri. Seksualitas adalah semua 

karakteristik sikap dan perilaku yang menyebabkan seseorang menjadi laki-laki 

atau perempuan. Pada masa remaja banyak perubahan yang terjadi, baik dari segi 

fisik maupun mentalnya, tapi proses perubahan kejiwaan berlangsung lebih 

lambat dari fisik. Perubahan yang cukup besar ini dapat membingungkan remaja 

yang mengalaminya, karena itu mereka memerlukan pengertian, bimbingan, dan 

dukungan lingkungan sekitarnya agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia 

dewasa yang sehat dan bertanggung jawab (Depkes RI, 2001 : 32) 

Adapun yang terjadi pada masa ini adalah: 

1. Cenderung ingin bebas, ingin mencoba-coba tapi kurang disertai 

perimbangan yang mendalam. 

2. Lebih suka berkelompok dengan teman sebaya dan sering terpengaruh 

untuk pergaulan. 

3. Remaja belum mandiri sebab secara ekonomi dan social masih tergantung 

kepada orang tua. 

4. Perkembangan alat reproduksi semakin matang, sehingga menimbulkan 

dorongan atau hasrat seksual. 
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5. Ketidakmampuan menata dorongan seksual menghadapi remaja pada 

kondisi dan situasi yang krisis dan rawan sebab dorongan seksual yang 

tidaj bisa dikendalikan akan merugikan masa depan remaja. 

6. Seks pranikah merupakan salah satu masalah yang bisa mengancam 

remaja. 

Remaja melakukan berbagai macam perilaku seksual beresiko yang terdiri atas 

tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari berpegangan tangan, cium kering, 

cium basah, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitif, petting, oral sex, 

dan bersenggama (sexual intercourse). (Irawati 2002) 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perilaku Seks 

Bebas Dikalangan Remaja Kota Tanjungpinang saat ini semakin sering trjadi hal 

ini dikarenakan kurangnya kontrol sosial remaja. Berikut penjelasan yang dapat 

diberikan : 

Ada beberapa orang tua yang melarang anak-anaknya tidak dengan 

amarah, atau dengan kekerasan tetapi dengan nasehat-nasehat dengan bahasa yang 

baik dan mengharapkan anaknya lebih mendengarkan. Orang tua harus 

memahami pertumbuhan anaknya, tidak semua dapat diselesaikan dengan 

kekerasan karena dengan pemahaman biasanya anak akan lebih mudah untuk 

mencernanya. Namun tidak hanya dengan pemahaman, orang tua juga harus 

memberikan aksinya secara langsung seperti sekali-sekali ikut untuk melihat 

dengan siapa anaknya bermain dan apa yang dilakukannya agar tidak terjadi hal-
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hal yang menyimpang. Para remaja tersebut memahami tentang apa yang 

dilakukannya namun hal ini tidak membawa dampak yang baik bagi remaja, 

karena rasa takut saja tidak cukup menekan keinginan mereka untuk melakukan 

perilaku sex bebas. Kaum muda cenderung lebih berisiko tertular PMS karena 

sering berhubungan seksual tanpa rencana walaupun seks dilakukan atas 

keinginan. 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi orang tua sebaiknya lebih dapat mengkontrol anak-anaknya yang 

beranjak dewasa, mulai dari memberikan perhatian dengan siapa anak-

anaknya berteman, kemudian memberikan pemahaman terhadap 

pendidikan sex sejak dini, membekali anak dengan pendidikan agama. 

2. Bagi pemerintah sebaiknya lebih dapat memberikan sosialisasi serta 

penyuluhan mengenai sex bagi remaja terutama dampak negatif yang akan 

mereka rasakan. Kemudian pemerintah seperti Satpol PP diharapkan selalu 

melakukan kegiatan razia penyakit masyarakat dan memberikan sanksi 

bagi remaja yang melakukan perilaku sex bebas, hal ini untuk memberikan 

efek jera bagi para remaja. 

3. Bagi para remaja sebaiknya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang 

lebih bermanfaat dan positif. 
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