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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Setiap individu tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan orang lain dan 

setiap manusia mempunyai hasrat untuk berkomunikasi atau bergaul dengan orang 

lain karena sejak dilahirkan manusia memiliki keinginan untuk menjadi satu 

dengan suasana sekelilingnya, oleh karenanya dalam sejarah manusia maupun 

riwayat hidup seseorang, belum ditemukan seorang individu yang hidup sendiri 

terlepas dari lingkungan manusiawi, tanpa kehilangan hakekat kemanusiaannya 

(Soekanto, 1990). 

Menurut Simandjuntak (1984) pergaulan yang dilakukan manusia akan 

mengakibatkan timbulnya persamaan dan perbedaan kepentingan, kewajiban dan 

hak kalau hal ini tidak diatur atau dibebaskan akan timbul kekacauan dan 

kerusakan. Pada hakekatnya pergaulan manusia harus tertuju pada keamanan, 

ketentraman dan keselamatan maka akan menimbulkan suatu kecenderungan 

pergaulan bebas. 

Kecenderungan pergaulan bebas merupakan pergaulan yang tidak mengenal 

batas norma dan adat yang ada di lingkunagn. Menurut Gunarsa (1997) dari 

beberapa norma yang mengatur batas-batas kebebasan bergaulan, maka penting 

sekali adanya norma pribadi, yaitu semacam ketentuan pada diri seseorang untuk 

boleh melakukan sesuatu hal atau tidak. Norma pribadi tidak diperoleh begitu 

saja, melainkan diperoleh dari perkembangan pribadinya, pengaruh pendidikan di 



rumah dan latar belakang kehidupannya. Selain itu juga diperbarui oleh nilai-nilai 

agama dan sosial serta budaya setempat. 

Pada usia remaja biasanya anak akan melampaui suatu masa yang sangat 

labil karena pada masa itu seseorang mulai meninggalkan tahap kehidupan anak-

anak menuju ketahap kedewasaan. Masa remaja merupakan masa transisi karena 

pada masa tersebut individu mengalami perubahan dan perkembangan fisik, 

psikis, maupun sosialnya dari masa kanak-kanak ke  masa dewasa. Akibat 

perkembangan ketiga aspek tersebut membawa remaja pada keadaan emosi yang 

belum stabil, belum tercapainya kematangan pribadi dan pemahaman nilai-nilai 

sosial. Pada masa remaja seringkali muncul pertentangan nilai dan norma 

kelompok dengan nilai-nilai dan norma keluarga. Dimana remaja juga takut 

dikucilkan oleh teman-temannya. Akibatnya remaja sering mengalami 

kebimbangan, kebingungan, kecemasan, ketegangan dan tak jarang remaja 

kemudian mengembangkan kecenderungan pergaulan bebas (Mappiare, 1982). 

Dan didukung dengan pendapat Hurlock (1973) yang menyatakan bahwa remaja 

secara psikologis dan sosial berada dalam situasi yang peka dan kritis. Maka dari 

itu pada masa tersebut anak memerlukan bimbingan dari orang lain terutama dari 

orang tuanya. Di sini orang tua dituntut untuk bertanggungjawab dan mampu 

mengembangkan keseluruhan ekstensi anak dengan benar. Kecenderungan 

pergaulan bebas yang terjadi akhir-akhir ini bila ditinjau dari berbagai segi 

bersifat negatif dan sangat berpengaruh pada perkembangan remaja menuju 

kedewasaan. Selain itu perilaku tersebut banyak menimbulkan masalah bagi orang 

tua, mereka sebagai pengatur norma dan diri remaja sendiri. 



Perubahan sosial yang cepat sebagai konsekuensi dan modernisasi  

industrialisasi dan kemajuan teknologi mengakibatkan pada kehidupan bergeser 

dari pola kehidupan yang bercorak sosial religius menjadi pola sekuler 

materialistik. Dengan masuknya berbagai info dan budaya asing melalui media 

cetak maupun elektronik yang dengan mudah diserap oleh remaja dan dijadikan 

sebagai alat identifikasi diri, sehingga mereka terdorong untuk meniru dan 

menerimanya tanpa menyaring terlebih dahulu apakah itu sesuai dengan dirinya 

dan lingkungannya, ataupun dengan tersedianya fasilitas yang memberikan 

kemudahan dan kesenangan yang mengakibatkan perilaku remaja saat ini tidak 

sesuai lagi dengan norma yang ada misalkan saja dalam pergaulannya. 

Remaja sekarang dihadapkan dengan berbagai bentuk pergaulan modern 

yang berbeda dengan pergaulan 10 atau 20 tahun yang lalu, dimulai dari cara 

berpakaian dan dandanannya, remaja sekarang lebih suka memperlihatkan lekuk 

tubuh atau memamerkan tatanan rambut yang berwarna-warni akibat cat rambut, 

cara berbicara yang hanya bisa dimengerti oleh remaja sendiri atau dalam hal 

menikmati waktu luangnya yang memiliki banyak sekali pilihan, mulai dari 

sekedar jalan-jalan di pusat pertokoan, makan di restoran yang asing, nonton film, 

atau konser musik yang sudah menjadi jadwal tetap remaja di akhir pekan atau 

pulang larut malam akibat pergi ke diskotik sampai berlomba-lomba untuk 

menjadi seorang cheerleaders atau seorang model terkenal yang merupakan suatu 

kebanggaan remaja saat ini karena situasi dan kondisi semakin mendukung 

dengan munculnya tempat-tempat hiburan malam yang membuka pintu lebar-

lebar untuk remaja. Selain itu arus informasi yang mengglobal, pengaruh film-



film dan buku porno yang mudai didapat juga memberi andil yang tak sedikit 

dalam menjerumuskan remaja dalam pergaulan yagn sesat itu (Asep, 1977) 

Kekeliruan individu yang masuk ke kecenderungan pergaulan bebas 

sebenarnya tidak sepenuhnya berasal dari diri mereka sendiri. Iklim kondusif 

membuat individu banyak bertingak di luar batas. Situasi kondusif  itu di 

antaranya adalah toleransi yang longgar dari masyaraakt terhadap perilaku yang 

melanggar norma. Sekarang bila ada individu yang hamil di luar nikah sudah 

dinilai sebagai hal yang biasa. Banyak sekali pemaklum soal moral yang 

menjadikan perilaku seks bebas itu biasa. 

Sebuah penelitian yang dilakukan Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan 

serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (Wijayanto, 2002) menyebutkan 

bahwa 97,05 persen mahasiswa Yogya telah kehilangan kegadisan. Yang lebih 

mengenaskan, semua responden mengaku melakukan hubungan seks tanpa ada 

paksaan. Semua dilakukan atas dasar suka sama suka dan adanya kebutuhan. 

Selain itu, ada sebagian responden mengaku melakukan hubungan seks dengan 

lebih dari satu pasangan dan tidak bersifat komersial. 

Wijayanto (2002) mengemukakan, penelitian itu dilakukan selama 3 tahun 

mulai Juli 1999 hingga Juli 2002, dengan melibatkan sekitar 1.660 responden 

yang berasal dari 16 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Yogya. Dari 

1.660 responden itu, 97,05 persen mengaku sudah hilang keperawanannya saat 

kuliah. Hanya ada tiga responden atau 0,18 persen saja yang mengaku sama sekali 

belum pernah melakukan kegiatan seks, termasuk masturbasi. “Ketiga responden 

itu juga mengaku sama sekali belum pernah mengakses tontonan maupun bacaan  



berbau seks.” Ungkapnya. Ditambahkan Wijayanto (2002), berdasarkan hasil 

tersebut, total responden yang belum pernah melakukan kegiatan seks 

berpasangan hanya 2,95 persen atau 2,77 persen ditambah 0,18 persen. Sementara 

sebanyak 97,05 persen telah melakukan kegiatan seks berpasangan. Sebanyak 73 

persen menggunakan metode coitus interuptus atau seks terputus. Selebihnya 

menggunakan alat kontrasepsi yang dijual bebas di pasaran. 

Sadli dan Zainul Biran (Rustan, 1993) dari hasil penelitiannya terhadap 

1156 pelajar yang berasal dari 46 SLTA di Jakarta yang berusia 16-20 tahun, 

mendapatkan 6,06% pria dan 4,41% wanita pernah melakukan hubungan kelamin 

dengan pacarnya. Pangkahila (1998) dalam penelitiannya terhadap 633 murid 

SLTA di Denpasar dan Singaraja menemukan ada 155 murid yang telah pernah 

melakukan hubungan seks sebelum perkawinan. 

Adaya kondisi yang seperti ini, terkadang membuat orang tua memaksa 

anak-anaknya untuk mengikuti perkataan atau pemikirannya dengan asumsi 

bahwa orang tua lebih mengetahui apa yang terbaik untuk anaknya (Kartono, 

1989). Mereka mempunyai perasaan kurang percaya bahwa anak-anak mereka 

mampu mandiri dalam menentukan tingkah lakunya. Sehingga terkadang timbul  

kekhawatiran yang berlebihan pada diri orang tua. 

Kekhawatiran ini seringkali mendorong orang tua untuk bersikap terlalu 

over protective pada anak-anak mereka. Menurut Gunarsa (1997), cara 

pengasuhan anak di rumah merefleksikan harapan-harapan dan sikap-sikap 

tertentu dari orang tua, sehingga hal ini  akan berpengaruh pada perkembangan 

anak, karena pada kenyataannya banyak orang tua yang senang memberikan apa 



saja yang diinginkan oleh anaknya dan selalu memberikan perlindungan yang 

brlebihan tanpa memperhatikan akibat buruk yang dapat terjadi. Di sisi lain, sikap 

over protective yang ditunjukkan orang tua akan menimbulkan berbagai persepsi 

pada diri anak itu sendiri. 

Menurut Field (1992) dalam keluarga yang over protective anak-anak 

meniru banyak sekali perhatian dan dukungan dimana orang tua terlalu 

melindungi anak-anak mereka dari kesalahan atau tingkah laku yang tidak tepat. 

Hal ini menjadikan anak cenderung sewenang-wenang memaksakan kehendak 

dan kemauannya, egoistis serta tindakan-tindakan yang tidak wajar lainnya. Selain 

itu orang tua yang over protective biasanya membiarkan anaknya untuk 

menentukan kesenangannya dan berusaha untuk memenuhinya sehingga anak 

sering memaksakan kemauannya kepada orang lain dan tindakannya sering 

bertentangan dengan norma susila (Mulyono, 1992). Sikap orang tua yang over 

protective merupakan cara yang kurang tepat dalam mendidik anak. Menurut 

Haditono (1980) bahwa cara orang tua mendidik anak yang kurang tepat dapat 

merupakan sebab kegagalan anak dalam belajar dan bertingkah laku, dimana 

kebiasaan di rumah merupakan faktor utama yang membentuk sikap anak sehari-

hari di lingkungannya. Menurut Kartono (dalam Sulastriningsih, 1995) dalam 

kehidupan remaja pengaruh sosial dan budaya memainkan peranan yang besar 

pula dalam pembentukan dan pengkondisian tingkah laku. Adapun sumber 

tingkah laku atau perilaku kecenderungan pergaulan  bebas adalah dikarenakan 

adanya ketidakmampuan remaja dalam memanfaatkan waktu luang dan kurang 

dapat mengendalikan diri terhadap dorongan meniru. 



Berbicara mengenai sikap over protective orangtua akan menimbulkan 

berbagai tanggapan dan penilaian yang berbeda-beda antara remaja yang satu 

dengan remaja yang lain karena ada perbedaan persepsi pada masing-masing 

individu. Persepsi terhadap sikap over protective orang tua adalah cara 

memandang pola asuh orang tua yang ditunjukkan dalam hal perhatian, kasih 

sayang, dan perlindungan yang berlebihan serta adanya pencegahan  terhadap 

kemandirian. 

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa peran orang tua sangat 

penting dalam menentukan perkembangan anak. Begitu juga dengan pola asuh 

yang diterapkan. Penulis mempunyai dugaan bahwa pola asuh yang over 

protective akan menimbulkan persepsi negatif pada diri remaja. Sikap over 

protective orang tua akan menjadikan tindakan anak cenderung sewenang-wenang 

memaksakan kehendak dan kemauannya, egoistis serta tindakan-tindakan yang 

tidak wajar lainnya, sehingga kecenderungan anak terhadap kecenderungan 

pergaulan bebas akan lebih besar. 

Untuk mendapatkan jawaban empiris mengenai fenomena tersebut, penulis 

kemudian membuat rumusan masalah: “Apakah ada hubungan antara persepsi 

remaja dengan over protective  orang tua dengan kecenderungan terhadap 

pergaulan bebas”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi remaja terhadap 

over protective orangtua dengan kecenderungan pergaulan bebas pada remaja. 



2. Untuk mengetahui sejauhmana persepsi remaja terhadap over protective 

orang tua. 

3. Untuk mengetahui sejauhmana kecenderungan pergaulan bebas pada remaja. 

4. Untuk mengetahui sejauhmana peran persepsi remaja terhadap over 

protective orangtua terhadap kecenderungan pergaulan bebas. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis, khususnya bagi para ilmuwan psikologi penelitian ini 

menambah wawasan terhadap bidang psikologis, khususnya psikologi 

perkembangan yang berkaitan dengan persepsi remaja terhadap over 

protective orangtua dengan pergaulan bebas pada remaja 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi subjek penelitian, hasil penetian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi khususnya yang berkaitan dengan hubungan persepsi remaja 

terhadap over protective orangtua dengan kecenderungan pergaulan bebas, 

sehingga dapat digunakan subjek sebagai acuan dalam menjalani tugas 

perkembangan pada masa remaja dengan baik. 

b. Bagi orangtua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

sejauhmana hubungan persepsi remaja terhadap over protective orangtua 

dengan kecenderungan pergaulan bebas pada remaja. 

 




