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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Pergaulan Remaja Era Milenial di Desa Sumberrejo 

Prilaku pergaulan bebas di desa Sumberrejo saat ini telah jauh 

menyimpang dari prilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di 

masyarakat. Prilaku pergaulan bebas yang dilakukan para remaja di desa 

Sumberrejo seperti, seks bebas, merokok, minum-minuman keras (khamr), 

minum obat-obatan dengan di oplos, tawuran, dan lain-lain. Ini di karenakan 

adanya pengaruh internet (media).  

Artikelsiana menyatakan bahwa adanya internet memudahkan untuk 

mengakses jenis macam budaya yang tidak sesuai dengan norma ketimuran. 

Sehingga mudahnya anak untuk mengerti akan perbuatan yang mengandung 

konten pornografi mengakibatkan terjerumusnya anak kedalam pergaulan 

bebas.
158

 Sebagaimana penjelasan Bapak Sahuri selaku masyarakat Desa 

Sumberrejo menyatakan bahwa, 

Kenakalan remaja yang saya ketahui seperti, mabuk-mabukkan, seks 

diluar nikah, tawuran, keluar malam. Dulunya remaja-remaja yang ada di desa 

Sumberrejo ini tidak suka melakukan suatu pergaulan yang menyimpang, beda 

dengan sekarang banyak remaja desa yang melakukan hal yang menyimpang 

yang mengarah pada pergaulan bebas. Hal ini terjadi karena adanya faktor 

teknologi dan informasi yang semakin canggih sehingga kenakalan anak 

remaja di desa Sumberrejo ini lebih meningkat, hal ini bisa dilihat dari prilaku 

para remaja ketika bertemu dengan orang yang lebih tua sudah tidak ada 

sopan-santunya lagi. Faktor teknologi dan informasi sangat mempengaruhi, 

karena teknologi sekarang dulu berbeda, dulunya hanya bisa mengirim pesan 

lewat surat seminggu baru sampai, tapi kalau sekarang bicara langsung dengan 

menggunakan HP  pada saat ini sudah bisa dan orang tua juga salah satu faktor 
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penting terjadinya pergaulan bebas. Karena beberapa dari orang tua di desa 

Sumberrejo ini yang saya temui mereka sibuk dengan urusanya masing-

masing dan akibatnya anak remajanya kurang kasih sayang, perhatian dan 

pengawasan dari orang tua dan mereka cenderung melakukan prilaku yang 

menyimpang yang mengarah pada pergaulan bebas. Kalau orang tua mendidik 

dan memperhatikan anaknya dengan baik, maka anaknya akan menjadi baik 

tapi jika tidak maka akan sebaliknya. Saran saya yaitu pertama-tama orang tua 

harus memperhatikan mereka, biasakan anak remajanya untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan kegamaan dan anak remajanya diberi pengetahuan tentang 

pergaulan bebas dan dampaknya seperti apa. Jadi dengan pengetahuan agama 

anak akan dapat membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak 

dan anak juga dapat membedakan mana teman yang baik dan tidak. 

Sedangkan dengan pengetahuan tentang pergaulan bebas dan dampaknya 

maka anak dapat mengetahui pergaulan bebas dan dampaknya seperti apa jadi 

ketika anak mengetahui dampaknya maka mereka jadi takut untuk 

melakukannya.
159

 

 

Karena adanya pengaruh dari media cetak dan elektronik, seperti buku, 

Koran, majalah, radio, dan televisi, semuanya mempromosikan agar para 

remaja berani dan tidak lagi merasa malu untuk bergaul bebas. Promosi itu 

membuat mereka tertipu dan terkecoh. Mereka menganggap kerusakan yang 

di sebarkan itu sudah berubah menjadi kebaikan. Semua yang di haramkan, 

kini hukumnya menjadi boleh, tanpa memperhatikan aturan Allah.
160

 

Meraka selalu beralasan bahwa prilaku yang rusak itu merupakan 

budaya yang terus berkembang dan telah tersebar keseluruh penjuru dunia. 

Dalam pandangan mereka, budaya atau kebiasaan buruk yang berkembang 

dengan pesat, ia telah berubah menjadi kebaikan. Atau bila kejahan sudah 

banyak dilakukan, maka ia berubah menjadi kebaikan. Pemikiran ia adalah 

pemikiran orang bodoh.
161
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Sebagai contoh, mereka menggunakan pendengarannya hanya untuk 

mendengarkan musik, nyanyian, cerita yang tidak bermanfaat, dan mendengar 

kisah yang menyesatkan. Semua itu dapat melalaikannya dari mendengarkan 

ceramah ilmiah serta nasihat tentang akhlak.
162

  

a. Bentuk-bentuk pergaulan bebas di Desa Sumberrejo 

 Dari hasil penelitian yang saya temui bahwa bentuk-bentuk 

pergaulan bebas terhadap remaja era milenial di desa Sumberrejo seperti 

seks bebas, merokok, minum-minuman keras (khamr), minum obat-

obatan dengan di oplos, tawuran, dan lain-lain. Hal ini akan di jelaskan 

sebagai berikut. 

1. Seks diluar nikah (sek pra nikah) 

Hubungan seks diluar nikah adalah hubungan kelamin antara 

laki-laki dengan perempuan diluar nikah, sehingga merupakan bentuk 

penyimpangan seksual.
163

 

Ada beberapa remaja yang melakukan seks diluar nikah di desa 

Sumberrejo sebelum mendapat hak yang sah dari lembaga perkawinan, 

bahkan sampai putus sekolah untuk mengurus anaknya dan ada yang 

bekerja untuk menghidupi keluarganya, alasan-alasan mereka karena 

terpengaruh oleh gambar-gambar dan video-vidio porno yang mereka 

dapat sehingga timbul rasa ingin coba-coba dan ada pula karena cinta 

yang berlebihan dengan pacarnya, dan ada juga karena cinta mereka 
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yang tidak di restui oleh orangtua-nya. Sebagaimana  penjelasan 

dengan nama samaran  YN menyatakan bahwa, 

Saya melakukan hal itu karena saya di pengaruhi oleh pacar saya 

dengan berbagai rayuan-rayuan dan rasa cinta saya buat pacar saya 

yang sudah terlalu dalam sehingga akhirnya saya melakukannya. Saya 

melakukannya apabila saya bersama dengan pacar saya di tempat sepi. 

Awalnya saya melakukan hal itu saya takut, tapi lama-lama saya 

menikmatinya. Karena rasa cinta yang saya rasakan terlalu dalam 

terhadap pacar saya itu sehingga rasa takut yang saya rasakan hilang. 

Kalau di tanya untuk berhenti berhubungan dengan pacar saya 

sepertinya tidak karena kami sudah menikah. Karena saya sudah 

menikah pada umur 18 tahun dan pacar saya juga berumur 18 tahun, 

karena saya sudah hamil dan kemudia dia bertanggung jawab untuk 

menikahi saya. Sekarang saya sudah menikah dan suami saya sudah 

bekerja sebagai kuli banggunan. Awalnya orang tua saya tidak 

mengetahui kalau saya sering melakukan tindakan tindakan tersebut, 

dan reaksi orang tua saya setelah mengetahi hal tersebut mereka sangat 

marah sampai-sampai saya di tamparnya, tapi lama kelamaan orang tua 

saya bisa menerima semua itu.
164

 

 

Cinta merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

terjadinya hubungan di luar nikah. Kalau ada laki-laki dan wanita yang 

sudah sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering 

melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Buktinya demi cinta, 

mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-

masing.
165

 

Oleh karena itu kita sering mendengar ada sepasang manusia 

yang berpacaran melakukan hubungan badan. Dan sudah banyak pula 

terdengar ada pengantin wanita yang sudah hamil. Bahkan ada pula 

wanita yang belum kawin sudah melahirkan anak.
166

 Selanjutnya 

karena masalah cinta sudah begitu melekat dan maunya mereka selalu 
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dekat serta tidak ingin berpisah lagi, lalu mereka mengambil jalan 

pintas melakukan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.
167

 

2. Merokok dan minum-minuman keras 

Minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukkan, 

sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang 

termasuk minuman keras seperti arak (khamr) minuman yang banyak 

mengandung alkohol, seperti wine, whisky brandy, sampagne, malaga 

dan lain-lain. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung  

etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan 

penurunan kesadaran.
168

 

Kebiasaan merokok dan minum-minuman keras sudah biasa 

dilakukan oleh para remaja yang ada di desa Sumberrejo. Sebagaimana 

penjelasan dengan nama samaran DN penyebab dia merokok dan 

minum-minuman keras adalah, 

Saya sudah merokok dan minum-minuman keras dan nongkrong-

nongkrong di bendungan dengan teman-teman saya. Faktor yang 

membuat saya melakukan hal itu awalnya ketika saya dikecewakan 

oleh pacar saya dan ada masalah keluarga sehingga saya 

melampiaskannya dengan melakukan hal seperti itu karena teman-

teman bergaul saya pun begitu, saya di ajak teman saya untuk 

mencobanya dan kata teman saya ketika kita meminum minuman keras 

maka kita sejenak akan melupakan masalah yang sedang kita hadapi 

dan akhirnya saya merasa keenakan dan ingin terus meminumnya. 

Saya melakukan hal itu di bendungan dan itu sudah biasa di lihat oleh 

orang lain. Kalau untuk berhenti meminum minuman keras saya tidak 

bisa menjamin karena lama kelamaan itu sudah menjadi kebiasaan 

saya dan bagi saya dan teman-teman saya melakukan hal tersebut 
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adalah untuk menyambung tali silaturahim dengan teman-teman 

saya.
169

 

 

Pada remaja yang kecewa dengan kondisi dirinya atau 

keluarganya, sering menjadi lebih suka untuk mengorbankan apa saja 

demi hubungan baik dengan teman-teman khususnya, adanya ajakan 

atau tawaran dari teman. Apabila seseorang telah menjadi biasa 

minum-minuman keras dan karena mudah untuk mendapatkannya, 

maka dia akan mulai menggunakannya sendiri sampai tahu-tahu telah 

menjadi ketagihan dan sulit disembuhkan.
170

 

Kegemaran merokok sering melanda anak-anak muda dan remaja 

yang diakibatkan oleh adanya pergaulan bebas. Sebagian besar anak-

anak remaja yang gemar merokok telah di dapati pada anak-anak yang 

sudah putus sekolah, namun ada pula remaja yang gemar merokok 

yang masih bersekolah.
171

  

Menurut Wahono, penyebab anak putus sekolah adalah faktor 

ekonomi. Yaitu terdapat kaitan erat antara beban ekonomi masyarakat 

dengan kegiatan pendidikan anak. Kesulitan finansial seringkali 

membuat anak-anak harus membantu ekonomi keluarga. Hingga 

akhirnya pendidikan mereka terbengkalai, bahkan mengalami putus 

sekolah.
172

 Herin Puspitawati juga mengatakan bahwa penyebab utama 
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seorang anak tidak sekolah atau putus sekolah antara lain kurangnya 

kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak, kondisi orang tua yang 

miskin, dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan.
173

 

Sebagaimana penjelasan Bapak Mukmin menyatakan bahwa, 

Yang saya ketahui tentang pergaulan bebas di desa Sumberrejo 

adalah mabuk-mabukan, tawuran dan ada juga yang hamil diluar 

nikah. Dari beberapa remaja desa Sumberrejo yang saya ketahui bahwa 

remaja yang melakukan pergaulan bebas itu dari keluarga yang 

ekonominya kurang. Akhirnya remaja tersebut putus sekolah dan tidak 

mendapatkan pendidikan. Kemudian remaja itu memutuskan untuk 

merantau kejakarta untuk bekerja dan sesampainya di rumah dalam 

kesehariannya mereka pergi dan mencari kesenangan di luar rumah 

dengan teman-temannya yang senasib. Mereka pergi berfoya-foya, 

pergi kekaraoke, dan pergi dengan pacarnya. Remaja yang sudah putus 

sekolah di desa Sumberrejo ini mereka sudah terjerumus kedalam 

pergaulan bebas. Karena kurangnya pendidikan dan juga pengawasan 

dari orang tua. Saran saya sebaiknya anak di sekolahkan dan jangan 

sampai anak tidak sekolah  (tidak mendapatkan pendidikan sama 

sekali). Jika anak sudah tidak sekolah maka setidaknya kita sebagai 

orang tua harus menasehati anak di rumah dan memberi pengarahan 

dan contoh yang baik kepada anak. Yaitu dengan cara, orang tua harus 

rajin sholat berjamaah di masjid dan apabila ada pengajian orang tua 

juga harus mengikutinya dan jangan lupa si anak juga di ajaknya.
174

   

 

Menurut Agoes ketika seorang anak memasuki usia remaja, anak 

mengalami peningkatan emosional yang terjadi secara cepat. Pada 

masa remaja awal, dikenal sebagai masa strom and stress, remaja 

memiliki keinginan bebas untuk menentukan nasib sendiri. Kalau 

terarah dengan baik, mereka akan menjadi individu yang memiliki rasa 
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tanggung jawab. Tetapi kalau tidak, mereka bisa menjadi orang yang 

tidak memiliki masa depan yang baik.
175

 

Ketika mereka mengalami putus sekolah maka mereka akan tidak 

terarah dengan baik. Akibatnya muncul berbagai masalah seperti 

terlihat dalam kenakalan remaja, tawuran, minum-minuman dan 

perkelahian, menjadi anak jalanan serta timbulnya perasaan minder 

dan rendah diri. Ketiadaan waktu khusus untuk mengikuti kegiatan 

belajar di sekolah membuat remaja putus sekolah lebih rentang masuk 

kedalam pergaulan bebas. Mereka juga cenderung mudah terlibat 

interaksi dengan siapa saja, bahkan mungkin dengan pecandu narkoba. 

Ketiadaan aturan dan kesepakatan semaunya, terlampau sering 

bermain, dan cenderung tidak memperhatikan norma kesusilaan dan 

norma agama. Tidak hanya itu, putus sekolah juga membuka 

pengangguran dan menutup masa depan yang cerah bagi mereka yang 

mengalaminya.
176

 

Sarfa Wassahua juga menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab 

anak putus sekolah diantaranya faktor lingkungan, motivasi rendah, 

pendapatan orang tua minim mengakibatkan ekonomi yang menjadi 

penyebab masalah anak putus sekolah, pendidikan orang tua rendah 
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sehingga kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya 

pendidikan bagi anak.
177

  

Hal ini sesusi dengan pendapat Hafri Khaidir Anwar bahwa taraf 

pendidikan keluarga sangat berpengaruh terhadap remaja, karena 

remaja yang berasal dari keluarga dengan taraf pendidikan terahir 

SMP/SMA cenderung kurang memperoleh pengetahuan tentang 

pergaulan bebas dari keluarganya. sedangkan remaja yang berasal dari 

keluargga dengan taraf pendidikan tinggi (S1) memperoleh 

pengetahuan tersebut.
178

 Sebagaimana penjelasan Ibu Mustiah 

menyatakan bahwa, 

Pergaulan bebas di desa Sumberrejo yang saya ketahui adalah 

mabuk-mabukkan, merokok, tawuran dan hamil di luar nikah. 

Beberapa dari mereka para remaja yang saya ketahui yang melakukan 

pergaulan bebas itu dilakukan dalam keluarga yang pendidikan orang 

tuanya rendah yaitu cuma tamat MI,MTS. Adapula keluarga yang 

pendidikannya sampai S1 tapi hanya beberapa. Remaja yang 

pendidikannya dari taraf pendidikan keluarga yang tamat MI,MTS 

dalam pengasuhan dari keluarganya mereka (remaja) kurang 

memperoleh pengetahuan tentang pergaulan bebas. Sedangkan 

keluarga yang lulusan S1, remaja tersebut dapat memperoleh 

pengetahuan tentang pergaulan bebas. Saran saya dalam pengasuhan, 

orang tua sebaiknya memberi pengetahuan tentang pergaulan bebas, 

sehingga anak dapat mengrhindari  perbuatan itu. Orang tua dari taraf 

pendidikan rendah setidaknya mereka menyekolahkan anaknya agar si 

anak di sekolah dapat memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang 

tidak bisa mereka dapatkan dari orang tuannya. Melainkan bisa mereka 

perolah dari sekolah.
179
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Keluarga berfungsi sebagai tempat belajar anak sejak anak lahir 

dan sebagai bekal untuk kehidupan anak pada nantinya serta untuk 

membangun kepercayaan antara sesama. Hal ini menurut peryataan 

dari Wulandari (1995) menyatakan bahwa fungsi utama keluarga 

adalah sebagai wahana, tempat tinggal, tempat belajar untuk hidup, 

untuk mengembangkan kemampuan dalam berbagai hal, berlatih dan 

menghasilkan kasih sayang, berlatih membangun kepercayaan antara 

sesama.
180

 

Lingkungan yang sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya 

anak adalah keluarga dan latar belakang tingkat pendidikan orang tua. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Haditono (1979), Hurlock (1974) 

menyatakan lingkungan yang terdekat dengan anak adalah keluarga, 

faktor latar belakang tingkat pendidikan orang tua merupakan sesuatu 

yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Latar belakang 

tingkat pendidikan orang tua ini berkorelasi positif dengan cara mereka 

mengasuh anak, sementara pengasuhan anak berhubungan dengan 

perkembangan anak. Hal ini berarti makin tinggi pendidikan terahir 

orang tua akan makin baik pula cara mengasuh anak dan akibatnya 

perkembangan anak berpengaruh seberjalan secara positif. Sebaliknya 

makin rendah tingkat pendidikan orang tua akan kurang baik dalam 
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mengasuh anak, sehingga perkembangan anak berjalan kurang 

menguntungkan.
181

 

3. Tawuran   

Markum dalam Zainuddin, dkk, menjelaskan bahwa tawuran 

berasal dari Bahasa Jawa yang berarti perkelahian massal (gang fight 

atau mass fight). Markum menyebut tawuran sebagai tindak kekerasan 

kolektif (collective violence) dan merupakan aksi kekerasan kolektif 

atau kebersamaan.
182

 

Tawuran yang dilakukan oleh remaja di desa Sumberrejo cukup 

meresahkan masyarakat karena para remaja yang terlibat dalam 

tawuran menggunakan batu untuk saling melemparinya, sehingga 

mendatangkan korban. Sebagaimana penjelasan dengan nama samaran 

WH menyatakan bahwa, 

Saya ikut tawuran karena  waktu itu saya sedang  nongkrong 

dengan teman-teman saya di bendungan, kemudian ada salah satu 

remaja desa yang secara sengaja membleyerkan sepeda montornya. 

Kemudian saya dan teman-teman saya tidak terima dan akhirnya saya 

membalasnya. Semenjak kejadian itu kita saling bermusuhan dan 

ketika ada takbir keliling saya dan teman-teman saya merencanakan 

untuk balas dendam dengan membawa batu, batu itu untuk di 

lemparinya. Mereka juga melakukan hal yang sama. Sehingga 

terjadilah pengroyokan, saling berantem, dan lain-lain. Sebenarnya ada 

keinginan untuk berhenti tidak ikut tawuran, tapi saya takut dengan 

teman-teman saya nanti saya dikiranya tidak setia kawan.  Karena kita 

pernah berjanji, bahwa kita akan selalu kompak dalam hal apapun, 

karena kita adalah satu. Jika salah satu diantara kita ada yang 

melanggarnya maka mereka tak ingin lagi bergaul dengannya, dan bisa 

juga di anggap sebagai musuh. Orang tua saya tahu dengan pergaulan 

saya, tapi mereka sudah tidak memperdulikan saya lagi. Reaksi orang 
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tua saya ketika mereka tahu, mereka hanya diam, memang terkadang 

mereka mengingatkan, tapi itu hanya sesekali saja. Karena mereka 

jarang dirumah mereka hanya sibuk dengan urusannya masing-masing, 

jujur saya juga merasa setres, karena mereka seakan-akan sudah tidak 

memperhatikan dan peduli dengan saya, ini akibat karena mereka 

berdua sudah bercerai dan ayah saya memiliki keluarga yang baru 

sedangkan ibu saya sebentar ada di rumah dan kemudian pergi lagi 

entah kemana. 
183

 

 

Dari penjelasan WH di atas jelas bahwa perceraian dari orang tua 

menjadikan adanya pengaruh kurang kasih sayang dari orang tua yang 

kemudian menyebabkan WH terjerungus kedalam pergaulan bebas.  

Keluarga broken home akan mengalami gangguan psikologis dan 

secara terus menerus akan membentuk karakter negatif dan akhirnya 

memunculkan kenakalan di masa remaja. Kenakalan remaja ini ada 

yang berkaitan dengan kriminal dan ada yang tidak berkaitan dengan 

perbuatan kriminal, misalnya, membolos di jam sekolah, kasar dan 

tidak sopan kepada orang tua dan lainnya.
184

 Sedangkan yang 

berkaitan dengan kriminal seperti mencuri, tawuran, membegal, 

memperkosa bahkan sampai membunuh.
185

 

Orang tua yang tidak memperhatikan dan akrab dengan anak 

menyebabkan anak depresi dan tidak patuh terhadap orang tua. Orang 

tua harus menjadi panutan bagi anak dan remaja jangan sampai anak 
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tidak menjadi orang tuanya sebagai panutan karena orang tua tidak 

memberikan contoh yang baik bagi anak.
186

 

Sebagai orang tua harus mampu berperan sebagai guru pertama 

dan utama bagi anak remajanya. Orang tua sebagai orang paling dekat 

dengan anak remaja harus maksimal membimbing dan mendampingi. 

Ayah dan ibu harus dekat dengan anak dan tidak boleh membuat jarak 

dengan mereka. Pekerjaan yang padat jangan menjadi alasan untuk 

tidak diperhatikan. Orang tua harus mampu membagi waktu sehingga 

hak anak tidak terabaikan. Memang hal ini sangat sulit untuk 

dilakukan tetapi disinilah diperlukan kecerdasan orang tua atau 

keluarga untuk mengatasinya.
187

  

Orang tua harus mampu menjadi sahabat bagi anak remaja. 

Seorang ayah atau ibu harus mampu menjadi tempat curhat. Hal ini 

untuk menghindari jangan sampai anak remaja akan melakukan curhat 

kepada teman sebayanya atau pada orang lain melalui media sosial 

karena akan berakibat fatal,
188

 dan semua media memberikan 

kemudahan mengakses informasi dengan keragamanya,. Informasi 

yang diakses bisa positif atau negatif. Untuk itu orang tua harus 

waspada terhadap pengaruh-pengaruh buruk ini.
189

 Sebagaimana 

penjelasan Ibu Sholekah selaku orang tua anak menyatakan bahwa, 
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Bentuk prilaku yang menyimpang yang saya ketahui seperti 

mabuk-mabukan, mencuri dan lain-lain. Sepengetahuan saya anak saya 

tidak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang. Cara saya 

menanggulangi agar anak saya tidak melakukannya dengan 

memberikan perhatian dan kasih sayang, apa yang anak saya minta 

selalu saya berikan asalkan dia mendengarkan kata orang tua dan apa 

yang dia minta jelas-jelas masih dalam batas kewajaran dan ada 

manfaatnya buat dirinya. Ketika anak saya ada masalah anak saya 

selalu cerita (curhat) dengan saya dan saya selalu mendengarkan cerita 

(curhatan) tentang masalah yang di hadapinya. Kemudian saya 

memberikan motivasi dan solusi atau jalan keluar tentang masalahnya 

itu. Sehingga anak saya merasa tenang dan tidak gelisah lagi. Untuk 

masalah pekerjaan saya menurut saya itu tidak akan berpengaruh 

terhadap perhatian saya pada anak saya. Karena saya mempunyai toko 

sembako di rumah sehingga saya bisa bekerja di rumah sambil 

mengawasi anak saya.
190

 

 

Dari penjelasan Ibu Sholekah di atas jelas bahwa sebagai orang 

tua harus memberikan kasih sayang untuk anaknya, mampu 

berkomunikasi dengan anaknya dan orang tua harus memberi motivasi 

dan solusi ketika anaknya sedang mengalami kesulitan. Sehingga anak 

merasa tenang dan terarah dengan baik dan juga mampu berfikir 

positif. 

Hal yang sama juga di jelaskan oleh Andika Bonde bahwa 

sebagai orang tua atau keluarga juga harus mampu berkomunikasi dan 

dapat mengambil bagian untuk berperan. Anak jangan sampai 

dianggap anak karena sudah bertubuh menjadi besar oleh karena itu 

anak remaja harus diperlakukan sebagai teman akrab seperti teman 

sebayanya. Dengan keteladanan orang tua yang inspiratif, maka anak 

remaja akan terkondisi dalam suasana kebaikan dan bersemangat untuk 

berbagi kebaikan. Maka kondisi inilah yang akan membentengi 
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kehidupan remaja sehingga terhindar dari pergaulan yang mengarah 

pada bntuk kenakalan.
191

 

Orang tua atau keluarga harus dapat berperan sebagai motifator 

dan inspirator bagi anak remaja. Orang tua atau keluarga yang hebat 

adalah orang tua yang mampu memotifasi dan sebagai inspirasi bagi 

anak remaja untuk melakukan kebaikan. Orang tua hendaknya dapat 

menjadi figure istimewa bagi anaknya dalam pengalaman kehidupan 

dan menentukan masa depannya. Dengan keteladanan yang baik dari 

orang tua maka anak remaja akan terkondisikan dalam suasana 

kebaikan dan bersemangat untuk berbagi kebaikan.
192

 Sebagaimana 

penjelasan remaja desa Sumberrejo dengan nama samara MK 

menyatakan bahwa, 

Pergaulan bebas  yang saya ketahui  yang dilakukan oleh teman 

bergaul saya adalah mabuk-mabukan, tawuran, pulang malam dan ada 

juga yang melakukan seks di luar nikah. Tapi saya tidak pernah 

melakukan hal seperti itu, walaupun teman saya melakukannya tapi 

saya tidak pernah menirunya. Saya hanya bergaul dengan mereka tapi 

bergaul dengan sewajarnya saja. Saya dari kecil hingga dewasa saya 

selalu di awasi orang tua saya dan di beri motivasi agar saya tidak 

melakukan perbuatan yang menyimpang. Saya dari kecil juga di beri 

bekal pendidikan agama oleh orang tua saya sehingga saya mampu 

untuk membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika 

teman bergaul saya melakukan hal yang menyimpang yang mengarah 

pada pergaulan bebas. Alasan saya bergaul dengan mereka (teman 

yang aklaknya kurang baik), agar saya sedikit demi sedikit dapat 

memberi pengetahuan tentang pendidikan agama dan dapat memberi 

mereka pengarahan yang baik agar mereka dapat membedakan mana 

yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga mereka dapat berhenti 

untuk melakukan perbuatan yang menyimpang itu. Orang tua saya tau 

kalau teman bergaul saya ada yang akhlaknya baik dan ada juga yang 

akhlaknya kurang baik. Tapi orang tua saya tidak melarang saya untuk 

bergaul dengan remaja yang akhlaknya kurang baik, karena mereka 
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percaya pada saya kalau saya tidak akan menirunya, karena saya selalu 

berkata jujur pada orang tua saya dan orang tua saya, saya beritahu 

alasan saya mengapa saya bergaul dengan mereka (remaja yang 

aklaknya kurang baik) dan mereka menyetujui itu.
193

 

 

Sebagai orang tua juga mempunyai kewajiban memberikan 

pendidikan dan bimbingan kepada anak. Mengingat pentingnya 

pendidikan agama, maka orang tua harus mempunyai pengetahuan 

yang cukup dalam menegakan pilar-pilar pendidikan agama dalam 

lingkungan anak entah itu dalam keluarga maupun masyarakat.
194

 

Karena tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam 

keluarga sangat penting dalam pembentukan akhlak anak. Islam 

memberikan perhatian besar pada pendidikan anak khususnya tentang 

nilai agama sebagai pondasi awal dalam menjalani kehidupan.
195

 

 Pendidikan agama merupakan pendidikan yang utama yang 

sangat dibutuhkan bagi anak, dimana hal tersebut secara langsung 

berpengaruh terhadap prilaku dan perkembangan anak. Pendidikan 

beragama pada anak merupakan awal pembentukan kepribadian, baik 

atau buruk kepribadian anak tergantung pada orang tua serta 

lingkungan yang mengasuhnya.
196

 

Jika agama atau iman seseorang kuat maka tidak akan mudah 

bagi orang lain untuk mempengaruhinya, karena dia memiliki 

keyakinan yang kuat terhadap tuhannya, tapi jika imannya lemah 
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sangat mudah bagi orang untuk mempengaruhinya.
197

 Dengan 

pendidikan agama anak remaja agar pandai memilih teman dan 

lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa 

dan di komunitas mana remaja harus bergaul.
198

 Sebagaimana 

penjelasan remaja desa Sumberrejo dengan nama samara ML 

menyatakan bahwa, 

Yang saya ketahuan hal yang menyimpang yang dilakukan teman 

sekelas saya dulu ketika saya masih sekolah adalah merokok, minum-

minuman keras, tawuran dan membolos dan ada juga yang sampai 

melakukan seks diluar nikah. Tapi saya tidak pernah melakukan hal 

seperti apa yang dilakukan teman saya, karena dari kecil saya sudah di 

beri pendidikan agama oleh ibu dan ayah saya, saya di ajarkan shlat, 

membaca Al-quran dan ketika saya tidur saya di dogengi cerita nabi-

nabi dan juga saya di biasakan untuk membantu orang ketika ada 

orang yang mengalami kesulitan. Dari kecil saya juga dilarang bergaul 

dengan orang yang aklaknya kurang baik. Dari kecil Orang tua saya 

selalu memberi arahan kepada saya dengan siapa saya harus bergaul. 

Harapan mereka ketika saya sudah besar saya bisa membantu orang 

lain yang sedang membutuhkan pertolongan, dan saya dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang haram 

dan mana yang halal, dan saya juga dapat memilih teman bergaul yang 

baik buat saya.
199

 

  

Hal ini sependapat dengan Bapak Tamprin selaku tokoh agama 

masayarakat desa Sumberrejo yang menyatakan bahwa, 

Yang saya ketahui tentang pergaulan bebas di desa Sumberrejo 

adalah, mabuk-mabukan, seks diluar nikah, tawuran, merokok. 

Pergaulan bebas dalam pandangan agama islam itu di haramkan, 

karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap diri sendiri dan 

lingkungan masyarakat. Salah satu dampak dari pergaulan bebas hamil 

diluar nikah itu terjadi karena seorang remaja perempuan dan laki-laki 

sudah melakukan hubungan seks diluar nikah. Menurut saya cara saya 

untuk menanggulangi agar remaja tidak melakukan pergaulan bebas 

dengan bekal pengetahuan tentang pendidikan agama islam. Karena 

pendidikan agama merupakan hal yang penting untuk mencapai hasil 
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yang diharapkan dari pendidikan agama islam terutama pada masa 

remaja dapat menumbuh kembangkan keimanan dalam dirinya dan 

mampu mengembangkan akhlak budi pekerti yang baik serta mengenal 

nilai moral agama dalam hubungan manusia dengan alam dan manusia 

dengan tuhannya.  Pada umumnya masa remaja adalah masa yang 

paling goncang, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi agar para 

remaja jauh dari agama. Pendidikan agama islam menjadi benteng bagi 

para remaja agar mereka dapat terhindar dari pergauan bebas.
200

 

 

Peran pendidikan agama Islam pada usia remaja sangat penting 

sebab pada usia ini mengalami banyak perubahan, yang bila tanpa 

adanya pegangan yang kuat maka remaja akan terjerumus ke dalam 

lingkungan pergaulan atau kehidupan yang tidak sesuai dengan 

tuntutan ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam bagi seorang 

remaja adalah sebagai pembimbing, pengendali dan pengontrol segala 

tingkah lakunya, sebab hanya agamalah yang dapat mengendalikan 

dan mengarahkan remaja kejalan yang baik, dapat menentranmkan 

jiwa remaja yang sedang goncang, sekaligus membina dan 

mengarahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, Sehingga 

harapan remaja dapat menghayati, menyakini, dan mengamalkan 

ajaran agama islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, 

bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia.
201

 

4. Meminum obat-obatan dengan di oplos 

Meminum obat-obatan dengan di oplos yaitu dengan cara 

mencampurkan obat komix  dan sprite. Mereka melakukannya karena 

bagi mereka itu bisa membuatnya sebagai obat penenang pikiran dan 
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sebagai pengganti minum-minuman keras jika mereka tidak ada uang 

untuk membelinya. Karena apabila dia tidak minum-minuman keras 

kepala menjadi pusing tidak tertahan. Itu disebabkan karena dia sudah 

kecanduaan dengan minuman yang memabukkan itu. Sehingga dia 

menggatinya dengan obat-obatan yang sudah di oplosnya.  

Penyalahgunaan alkohol (minum-minuman keras) memiliki 

banyak tanda dan gejala alkoholisme di pelaku, tetapi orang tidak 

merasa terdorong (atau di dorong) untuk minum. Ketergantungan 

alkohol terjadi ketika orang yang kecanduan alkohol telah berkembang 

ketahap ketergantungan, mempunyai ketidakmampuan untuk 

mengendalikan minumnya dan telah mengembangkan toleransinya 

terhadap alkohol.
202

 Sebagaimana penjelasan dengan nama samara IR 

menyatakan bahwa, 

Saya sudah melakukannya sejak saya kelas X SMA. Karena saya 

dulu masih pelajar dan belum punya penghasilan sendiri jika saya 

ingin meminum-minuman keras dan tidak ada uang maka saya dan 

teman-teman saya mengoplos obat-obatan sebagai pengantinya. Obat-

obatan yang saya oplos adalah obat komix kemudian saya campurkan 

dengan sprite. Faktor yang membuat saya melakukan hal itu, karena  

saya diputuskan pacar saya jadi minuman keras sebagai tempat 

pelarian saya dan lama-kelamaan saya pun kecanduan dengan minum-

minuman keras dan sulit jika dalam bebera hari saja saya tidak 

meminum badan saya terasa pegal-pegal dan kepala saya pusing. Saya 

melakukan hal itu di rumah teman saya. Karena orang tuanya jarang di 

rumah sehingga kami bebas melakukan apa saja. Orang tua saya 

mengetahui hal itu ketika orang tua saya di pangil kepala sekolah 

untuk menghadapnya. Reaksi orang tua ketika mengetahi dengan 

kebiasaan buruk saya itu, mereka sangat marah. Kemudian mereka 

sering menasehati saya tapi berulang kali saya juga melakukan hal 

yang sama karena saya sangat sulit untuk berhenti dengan tidak 

meminum-minuan keras maupun obat-obatan itu. Tapi semenjak saya 
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dikeluarkan dari sekolah saya mencoba untuk meninggalkan kebiasaan 

buruk saya itu, Walaupun itu sulit tapi saya berusaha untuk 

melakukannya dan sekarang saya sudah menikah. Saya dikeluarkan 

dari sekolah karena saya berkelakuan buruk seperti sering bolos, tidur 

dikelas dan di sekolah hanya bisa berpacaran dengan teman sekelas.
203

 

 

Hal ini juga sependapat dengan Ibu Yutemi bahwa anaknya 

selalu  melakukan hal yang menyimpang seperti mabuk-mabukkan, 

sehingga anaknya mengalami kecanduan. Minuman keras membuat 

sang anak menjadi keras kepala, suka melawan orang tua dan selalu 

membantah apabila dinasehati. Hasil wawancara dengan Ibu Yutemi 

menyatakan bahwa, 

Pergaulan bebas menurut saya pergaulan yang mengarah pada 

mabuk-mabukan, keluar malam dan lain-lain. Anak saya yang pertama 

sering saya berikan nasihat. Tapi dia tidak suka mendengar nasihat 

orang tua, kalau mau di nasehati dia hanya melawan.  Padahal adiknya 

tidak seperti dia. Dia sering keluar sekitar jam 90.00  pagi pulang 

tengah malam. Dia pulang dalam keadaan mabuk berat. Terkadang dia 

sampai tertidur di teras rumah. Pernah dia sampai muntah-muntah 

karena kebanyakan minum, dan saya menyuruhnya untuk berhenti 

minum tapi dia menolaknya, karena kata dia kalau dia tidak meminum-

minuman keras kepalanya terasa pusing dan badanya juga terasa tidak 

enak, dia sulit sekali untuk tidak meminum-minuman keras itu karena 

dia sudah kecanduan dengan minuman keras. Cara saya untuk 

menanggulangi hal tersebut dengan pendekatan melalui kasih sayang 

dan perhatian  tapi terkadang saya juga memarahinya karena saya 

merasa kesal hati dengan kelakuan anak saya, saya juga membatasi 

untuk memberikan uang jajan, dulunya kalau anak saya yang pertama 

minta uang selalu diberikan, tapi sekarang sudah tidak, tapi kalau ada 

keperluan yang memang di butuhkan baru saya kasih. Karena 

dikhawatirkan kalau dikasih uang terus menerus, uang tersebut dia 

akan menggunakannya untuk membeli minuman keras tapi berbeda 

dengan ayahnya, kalau ayahnya pernah  mengurungnya di kamar. 

Tindakan saya, saya hanya bisa menegur dan mengingatkan tanpa 

adanya tindak kekerasan, tapi berbeda dengan ayahnya, ayahnya 

pernah menanparnya dan memukulnya. Hubungan saya dengan anak 

saya yang pertama kurang baik karena saya sering marah-marah 

kepadanya sehingga terkadang dia merasa jengkel kepada saya. Itupun 
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saya marah-marah karena itu demi kebaikannya. Tapi kalau dengan 

anak saya yang kedua saya tidak ada masalah apa-apa. Kalau dalam 

lingkungan masyarakat anak saya yang pertama sering sekali 

diguncingkan karena kelakuannya yang seperti itu. Saya juga merasa 

sedih apabila mendengar orang-orang menguncingkan anak saya, saya 

merasa gagal menjadi orang tua karena saya tidak bisa mendidik anak 

saya dengan baik.
204

 

 

Minuman keras megandung banyak alkohol di dalamnya, 

tentunya mampu menimbulkan efek bahaya untuk kesehan tubuh. 

Berikut adalah bahaya karena terlalu sering minum-minuman keras. 

1. Kecanduan  

Ketika seseorang sering minum-minuman keras dalam jangka 

waktu yang panjang, maka dia akan mengalami kecanduan. Akan 

ada selalu keinginan untuk minum-minuman keras dalam jumlah 

yang lebih besar setiap hari.  

2. Keracunan 

Karena mengandung bahan kimia di dalamnya, bukan tidak 

mungkin anda akan menderita keracunan minuman beralkohol. 

Beberapa gejalanya seperti sulit bernafas, tersedak, dan bisa 

menimbulkan kematian.  

3. Efek jangka pendek 

Ada beberapa efek jangka pendek yang bisa ditimbukan karena 

sering minum-minuman keras. Seperti sulitnya otot untuk 

berkoordinasi, pengelihatan kabur, serta mengalami tekanan darah 

dan kadar gula darah yang rendah. 
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4. Efek jangka panjang 

Selain efek jangka pendek, beberapa efek jangka panjang yaitu 

kerusakan beberapa organ tubuh seperti sirosis hati, kerusakan 

ginjal, kanker perut, dan infertilitas. 

Selain bahaya kesehatan tersebut, bahaya lainnya adalah mampu 

membahayakan kesehatan janin dan ibu hamil. Serta jangan pernah 

mengonsumsi minuman keras saat sedang menyetir sebab mampu 

membahayakan dan mengakibatkan kecelakaan.
205

 

Tanda-tanda fisik penyalah gunaan alkohol (minum-minuman 

keras), yaitu: penurunan berat badan, sakit di perut, mati rasa di tangan 

dan kaki, bicara meracun, kegoyangan sementara saat mabuk. Pada 

orang yang menderita ketergantungan alkohol, yaitu: berkeringat, 

gemetar, mual muntah, kebingungan dan keadaan yang ekstrim yaitu 

kejang-kejang, serta halusinasi.
206

 

Tanada-tanda mental meliputu peningkatan penyalahgunaan 

alkohol, antara lain: mudah tersinggung, marah, gelisah, menghindar 

dari kegiatan yang tidak memberikan kesempatan untuk minum, 

kesulitan dalam membuat keputusan, berlebihan menampilkan 

tangisan dan emosional.
207

 Sedangkan dari segi sosial, biasanya orang 

yang mabuk karena alkohol jika tidak di kontrol akan merusak tatanan 

sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu 
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terjadinya keributan dan tindak kekerasan), bahkan sampai menjurus 

pada tindak pidanan kriminal.
208

 

b. Faktor-faktor yang menyebabkan pergaulan bebas pada remaja di 

Desa Sumberrejo. 

Dari uraian di atas jelas bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya pergaulan bebas pada remaja di desa Sumberrejo yaitu, 1) 

Rendahnya kontrol diri, 2) Rendahnya kesadaran diri remaja terhadap 

bahaya pergaulan bebas, 3) Nilai-nilai keagamaan cenderung kurang, 4) 

Gaya hidup yang kurang baik, 5) Rendahnya taraf pendidikan keluarga, 

6) Keadaan lingkungan keluarga yang kurang harmonis, 7) Minimnya 

perhatian orang tua, 8) Pengaruh teman sebaya, 9) Pengaruh internet 

(media).  

Hafri Khaidir Anwar juga mengatakan hal yang sama. Hafri Khaidir 

Anwar mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

pergaulan bebas pada remaja adalah, 

a. Faktor keluarga 

Penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor keluarga 

adalah, 

1. Taraf pendidikan keluarga. 

Rendahnya taraf pendidikan keluarga yang berpengaruh besar 

sebagai penyebab terjadinya pergaulan bebas di mana orang tua 

                                                     
208
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tidak dapat memberikan pengetahuan lebih bagaimana dampak 

yang terjadi apabila anak terjerumus kedalam bergaulan bebas. 

2. Keadaan keluarga yang tidak stabil (Broken Home).  

Keadaan keluarga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau 

perkembangan psikis remaja yang mana keadaan orang tua yang 

tidak harmonis yang membuat perkembangan psikis anak 

terganggu dan anak cenderung kesenangan diluar untuk merasa 

senang, dan melupakan hal yang terjadi di kelurganya karena 

orang tua tidak memberi kasih sayang, sehingga sang anak 

mencari kesenangan diluar berbuntut pada pergaulan bebas. 

3. Perhatian orang tua.  

Kurangnya perhatian oleh orang tua yang sibuk dengan 

pekerjaannya sehingga anak kurang mendapat perhatian lebih 

sehingga sang anak bebas dalam beraktifitas dan cenderung anak 

jarang menceritakan masalah-masalah yang terjadi.  

4. Keadaan ekonomi keluarga.  

Ekonomi yang rendah dalam keluarga membuat anak merasa 

kurang mendapatkan kecukupan finansial maupun materil dan 

biasanya banyak pula yang putus sekolah yang membuat 

pergaulan anak tersebut dengan remaja yang senasib yang 

membuat prilaku sang anak menjadi tambah parah.
209
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b. Faktor lingkungan sosial 

Penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor lingkungan 

sosial adalah, 

1. Kurang berhati-hati dalam berteman (pergaulan).  

Teman dapat menuntun kita kearah yang positif dan negati 

dimana sebagian besar pergaulan bebas terjadi karena berteman 

dengan orang yang tidak baik. Kuatnya pergaulan teman sebaya 

membuat remaja lebih banyak berada diluar rumah bersama 

teman-temannya, maka dapat dimengerti bahwa teman-teman 

sebaya lebih cepat berpengaruh terhadap prilaku dari pada 

keluarganya. 

2. Keadaan lingkungan tempat tinggal.  

Lingkungan sekitar merupakan faktor pembentuk kepribadian 

seseorang, jika di lingkungan tersebut merupakan lingkungan 

yang kurang kondusif maka sang anak akan terjerugus kedalam 

pergaulan bebas dimana kita ketahui bahwa perkembangan 

seseorang lebih di tentukan pada lngkungan dari pada 

keluarga.
210

 

c. Faktor internal 

Faktor internal dapat di artikan sebagai sesuatu yang berkaitan 

dengan keadaan dalam diri individu, yang mengacu kepada tingkah 

laku dalam berkelompok maupun bermasyarakat yang menyangkut 
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dengan kontrol diri, kesadaran diri, nilai-nilai keagamaan maupun 

gaya hidup.  

Penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor internal 

menurut Gunarsa adalah, 

1. Kontrol diri, berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan 

emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Kurangnya 

kontrol diri yang memicu cepatnya remaja mengambil keputusan 

yang merugikan dirinya, dikarenakan tidak adanya benteng di 

dalam diri sehingga akan cepatnya sesorang terjerungus dalam 

pergaulan bebas. 

2. Kesadaran diri, kurangnya kesadaran remaja terhadap pergaulan 

yang sedang di jalani merupakan implikasi dari kurangnya 

pengetahuan remaja tersebut yang akan berdampak terhadap 

pergaulan bebas. 

3. Nilai-nilai keagamaan, kurangnya pendidikan agama yang tidak di 

berikan sejak kecil mengakibatkan remaja tidak memahami 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak memahami 

tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran agama dan apabila 

kepribadian remaja di penuhi oleh nilai-nilai agama maka akan 

terhindarlah remaja tersebut dari kelakuan-kelakuan yang tidak 

baik. 

4. Life style (gaya hidup), gaya hidup yang modern tidak terlepas 

dari kebiasaan remaja dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti 
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gaya hidup atau tren orang barat merupakan suatu permasalahan 

yang timbul dan beakibat pada pergaulan bebas.
211

 

d. Faktor teknologi informasi 

Teknologi informasi adalah sebuah perangkat yang membantu 

manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, 

mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi.
212

 Dan teknologi 

informasi yang di maksud melalui media massa (media elektronik dan 

media cetak), alatnya berupa televisi, handphone, komputer, majalah 

dan lain sebagainya.
213

 Tujuan dari teknologi informasi adalah 

menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Maka 

dengan teknologi informasi membuat manusia lebih mudah dan 

efesien dalam melakukan pekerjaan.
214

 

Media massa dapat juga disebut sebagai sosialisasi yang dapat 

mempengaruhi kepribadian dan prilaku seorang individu. Pesan-pesan 

yang disampaikan lewat media massa seperti televisi mampu 

mempengaruhi kepribadian bagi orang yang melihatnya.
215

 

Bukan hanya televisi, internet juga mampu mempengaruhi 

kepribadian para remaja yang menggunakannya. Menurut Setiawan, 

salah satu kelemahan internet yang paling nyata dan merusak adalah 
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item-item asusila yang tak bermoral dengan mudah diakses di 

jaringan internet dan secara tidak langsung menyebabkan para remaja 

melanggar norma-norma yang berlaku.
216

 

Menurut Siti Ariyani dan dan Elli Suhartini bahwa dampak 

negatif yang didapatkan dari perkembangan teknologi  bagi remaja 

sangat banyak, salah satunya yaitu lebih mudahnya mendapatkan 

akses yang tidak seharusnya dikonsumsi.
217

 Dampak negatif dari 

penggunaan internet menurut Hafri Khaidar Anwar, dkk, di antaranya 

adalah, 

1. Internet memberikan efek candu, sehingga tak jarang 

mengakibatkan terganggunya aktivitas belajar, 

2. Pengeluaran uang untuk biaya kuota internet yang relatif mahal 

sehingga memberi pengaruh terhadap keadaan ekonomi, 

3. Mengganggu kesehatan, terutama mata lelah akibat terlalu lama 

menatap layar HP saat menggunakan internet, 

4. Pola tidur terganggu akibat penggunaan internet yang tidak 

terkontrol, 

5. Internet dapat melalaikan sehingga mengganggu aktivitas sehari-

hari, 

6. Berita Hoax.
218
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Semakin banyak jenis media masa yang digunakan oleh remaja, 

semakn tinggi pula  kemungkinan perubahan prilaku pada remaja 

yang mengarah keprilaku menyimpang seperti pergaulan bebas.  Hal 

ini dikarenakan banyak pengetahuan tentang seks dan stimulus atau 

rangsangan yang didapatkan remaja. Untuk usia dengan kondisi 

psikologis yang belum stabil, rangsangan yang kuat akan membuat 

remaja melakukan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut 

tanpa berfikir tentang apa yang akan diakibatkan.
219

 

B. Analisis Dampak Pergaulan Bebas di Desa Sumberrejo 

Dari hasil penelitian yang saya temui bahwa dampak pergaulan bebas 

terhadap remaja era milenial di desa Sumberrejo seperti, menurunnya perestasi 

sekolah (prestasi belajar), putus sekolah, hamil diluar nikah. Hal ini akan di 

jelaskan sebagai berikut. 

1. Menurunya prestasi sekolah (prestasi belajar) 

Prestasi belajar adalah serangkaian dari kegiatan jiwa raga yang telah 

dilakukan oleh seseorang dari suatu hasil yang telah dicapai sebagai 

perubahan dari tingkah laku yang dilalui dengan pengalaman serta 

wawasan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang menyangkut ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik yang telah dinyatakan dalam 

hasil/rapot.
220
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Dan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya hasil belajar 

remaja adalah faktor masyarakat. Masyarakat merupakan faktor ekstern 

(luar) yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi 

karena keberadaannya siswa dalam masyarakat, di antaranya: Teman 

bergaul.
221

 

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul lebih cepat masuk dalam 

jiwanya dari pada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan 

berpengaruh baik terhadap siswa, begitu juga sebaliknya.
222

 Karena teman 

bergaul yang kurang baik selalu memberikan kesempatan bagi mereka 

untuk mengenal sesuatu yang buruk seperti minuman keras. Perasaan setia 

kawan sangat kuat dimiliki oleh para remaja. Jika tidak mendapatkan 

penyaluran yang positif, sifat positif tersebut dapat berbahaya dan menjadi 

negatif. Bila temanya mengkonsumsi minuman keras, maka individu 

tersebut ikut juga mengkonsumsinya.
223

 Sebagaimana penjelasan dengan 

nama samara IN menyatakan bahwa, 

Pada saat minum-minuman keras yang saya rasakan arak memang 

pait, cuma makin lama makin manis, dan pada saat minum saya merasa 

lebih berani dan pasti saya banyak bicara dan saya juga merasa tidak fokus 

karena kepala pusing fikiran melayang kemana-mana, mudah tersinggung 

dan bertindak berutal. Saya minum dengan teman-teman saya pada saat 

ada dangdutan terkadang juga di bendungan terkadang juga di karetan di 

bawah pohon. Kebanyak dulu ketika saya masih sekolah saya bergaul 

dengan teman di luar sekolah saya. Sehabis pulang sekolah saya 

berkumpul dengan teman saya, kemudian pergi jalan-jalan, beli makan dan 

terkadang juga pergi ketempat karaoke terus sorenya saya pulang kerumah 

dan malamnya saya pergi lagi untuk kumpul dengan teman saya dan 
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membeli minuman keras dan kemudian saya minum-minuman keras 

sampai tengah malam saya baru pulang. Akhirnya saya pun tidak pernah 

belajar, karena esoknya saya berangkat sekolah dengan kepala yang masih 

terasa pusing dan rasanya juga masih ngantuk sampai-sampai saya tidur di 

sekolah. Pada saat ulangan nilai saya juga sangat jelek. Nilai UTS saya 

semakin lama juga semakin jelek akibatnya saya tidak naik kelas dan di 

sekolah ketika saya dinasehati ibu guru, saya selalu membantahnya dan 

ketika ada PR sekolah atau tugas sekolah saya tidak pernah 

mengerjakannya dan pada saat saya merokok di belakang sekolah saya 

ketahuan oleh salah-satu guru saya. Kemudian orang tua saya di pangil 

kepala sekolah dan akhirnya mereka tahu tentang prilaku buruk saya itu.  

Ketika orang tua saya tahu bahwa nilai saya semakin lama semakin 

menurun dan prilku saya disekolah juga buruk saya pun di marahinya. 

Akibat dari prilaku saya itu yang tidak bisa berubah saya juga dikeluarkan 

dari sekolah. Terkadang saya ingin berubah untuk menjadi lebih baik lagi, 

tapi rasanya itu sangat sulit karena apabila saya tidak minum dan merokok 

rasanya badan saya mengigil dan sangat panas.
224

 

 

Dari penjelasan dengan nama samara IN di atas jelas bahwa 

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul lebih cepat masuk dalam jiwanya 

dari pada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik 

terhadap siswa, begitu juga sebaliknya teman bergaul yang kurang baik 

selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenal sesuatu yang 

buruk seperti minuman keras. Minuman keras akan menyebabkan 

timbulnya keberanian dan dampak yang dirasakan adalah tidak hormat 

kepada guru di sekolah dan mengalami penurunan dalam prestasi belajar. 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Peggy Lusita Patria Rori tanda-

tanda yang ditimbulkan akibat penggunaan minuman keras (alkohol) 

umunya akan menyebabkan timbunya keberanian mengarah pada prilaku 

kasar, pemarah, mudah tersinggung dan brutal. Dampak dari 

mengkonsumsi minuman keras adalah pada kehidupan sosial seperti 
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ketidakmampuan bersosialisasi dengan bukan pemakai, sering bersengketa 

dengan orang lain, ketidakmampuan fungsi sosial (bekerja atau 

bersekolah), pekerjaan berantakan, drop out sekolah dan nilai rapot 

jelek.
225

 

2. Putus sekolah 

Putus sekolah adalah remaja yang tidak menyelesaikan jenjang 

sekolah yang telah ditentukan karena satu atau alasan lain meninggalkan 

sekolah.
226

 Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah 

seperti keterbatasan dana pendidikan karena kesulitan ekonomi, kurangnya 

fasilitas pendidikan dan karena adanya faktor lingkungan (pergaulan).
227

 

Salah satu alasan remaja di desa Sumberrejo putus sekolah, karena 

dirinya merasa bosan berada di lingkungan sekolah sehingga sering bolos 

dan tidak masuk sekolah mereka pergi bersenang-senang dengan pacarnya 

dan melakukan seks di luar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan di 

luar nikah, dan akhirnya DK di keluarkan dari dari sekolah. Sebagaimana 

penjelasan dengan nama samaran DK menyatakan bahwa, 

Mengenai jumlah kehadiran siswa, dan saya juga telah menghamili 

teman sekelas saya itulah alasan yang membuat saya putus sekolah, 

Awalnya karena saya sering bolos dan tidak masuk sekolah, saya lebih 

senang bermain dengan teman-teman saya, teman-teman saya sudah tidak 

sekolah tetapi saya merasa nyaman bila bergaul dengannya, karena 

bermain dengannya bagi saya, saya bisa merasakan kenikmatan dunia, 

seperti nongkong dengan teman-teman saya dengan meminum-minuman 

keras (khamr) bareng yang membuat saya merasa terbang bila saya 

meminumnya, kemudian menonton flm porno dengan pacar saya sehingga 
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terjadilah hubungan layaknya suami isti dan akhirnya pacar saya hamil, 

dan saya di mintai pertanggung jawaban oleh orang tuanya untuk 

menikahinya, dan pada waktu akhir semester jumlah tidak masuk saya 

melebihi batas yang sudah ditentukan sekolahan, mau tidak mau saya 

harus menerima akibatnya, saya tidak naik kelas. Karena kasus-kasus saya 

itu akibatnya saya di keluarkan dari sekolah.
228

 

 

Lingkungan pergaulan buat anak adalah sesuatu yang harus di 

masuki karena lingkungan pergaulan seseorang, anak bisa terpengaruh ciri 

kepribadiannya, tentunya di harapkan terpengaruh hal-hal yang baik, di 

samping bahwa lingkungan pergaulan adalah sesuatu kebutuhan dalam 

pengembangan diri untuk hidup bermasyarakat, karena itu lingkungan 

sosial  sewajarnya menjadi perhatian kita semua agar bisa menjadi 

lingkungan yang baik yang bisa meredam dorongan-dorongan negatif pada 

anak.
229

 

Masalah kehamilan diluar nikah pada anak disebabkan karena 

kurangnya kontrol sosial orang tua terhadap media massa elektronik 

adalah penyebab terjadinya kenakalan anak terutama mengenai kehamilan 

diluar nikah, pudarnya nilai moral dan norma agama di masyarakat yang 

menyebabkan kurangya kontrol sosial terhadap para pelaku kejahatan 

termasuk kenakalan anak berupa kehamilan diluar nikah dan sikap 

permisif (serba membolehkan) orang tua, masyarakat beserta tokoh 

masyarakat terhadap pendidikan dan pengembangan diri pada anak 

mengenai sosialisasi reproduksi pada anak baik dampak pernikahan dini 

serta dampak kehamilan di usia muda.
230
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3. Hamil di luar nikah 

Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak 

di anjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada 

kebajikan, namun demikian hamil di luar nikah masih banyak kita jumpai 

di masyarakat.
231

 Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu 

di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. 

Hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum 

dengan kriteria Islam.
232

 

Dari hasil wawancara dengan nama samara RK menyatakah bahwa, 

Saya mulai mengenal pacaran sejak MTS, dan itu saya teman-teman 

juga saya yang sudah pacaran. Saya mulai berpacaran sejak kelas 1 MTS. 

Dulu konsep pacaran saya itu tidak kayak anak sekarang neko-neko, hanya 

main bareng tapi kalau pegangan tanggan saya sudah melakukannya. 

Kemudian setelah saya kelas 2 MTS mulailah gaya pacaran saya berubah, 

awalnya cuma berciuman tapi kemudian saya di ajak untuk menonton 

filem porno di rumah pacar saya, tempatnya sepi karena orang tuanya 

jarang di rumah. Setiap pagi orang tuanya pergi kesawah. Dulu ketika saya 

masih sekolah dan pada hari libur sekolah, saya dan pacar saya menonton 

filem porno di rumah pacar saya, kemudian saya di paksa oleh pacar saya 

untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Awalnya saya menolak 

karena saya mau menjaga keprerawanan saya tapi akhirnya kebobolan 

juga. Awalnya memang paksaan tapi lama-lama saya juga menikmatinya. 

Tak lama setelah kejadian itu saya mengalami pusing, muntah-muntah 

kemudian saya di ajak ibu saya untuk periksa kedokter, dan kata si dokter 

saya hamil, dan seketika itu ibu saya pun kaget kemudian pinsan. Setelah 

itu ayah sayapun tau dengan kedaan saya dan sampainya di rumah saya di 

marahin habis-habisan oleh orang tua saya. Setelah itu saya di mintai oleh 

orang tua saya unutuk  memintai pertanggung jawaban pada pacar saya, 

agar saya segera di nikahinya. Sejak kejadian itu saya dan pacar saya di 

keluarkan dari sekolah. Kemudian kami menikah. Sekarang suami saya 
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merantau kejakarta bekerja sebagai kuli bangunan untuk menghidupi saya 

dan anaknya.
233

 

 

Dari penjelsan dengan nama samara RK di atas jelas bahwa Faktor 

lingkungan seperti pengaruh media dan teman bergaul menyebebkan RK 

melakukan pergaulan bebas yaitu seks diluar nikah sehingga 

mengakibatkan hamil diluar nikah. 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Eni Dyah Ayu Rohmawati bahwa 

faktor lingkungan (pengaruh media) yang mendorong terjadinya hubungan 

seks diluar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan diluarnikah. 

Pengaruh media dan televisI pun sering kali ditiru oleh remaja dalam 

perilaku sehari-hari. Misalnya saja remaja yang menonton filem remaja 

yang berkebudayaan barat, melalui observation learning (proses 

pembelajaran dimana seseorang menerapkan sebagai hasil dari meniru 

orang laian), mereka melihat perilaku seks itu menyenangkan dan dapat 

diterima lingkungan. Hal ini pun ditiru oleh mereka, terkadang tanpa 

memikirkan adanya perbedaan kebudayaan, nilai serta norma-norma 

dalam lingkungan masyarakat yang berbeda.
234

 

C. Analisis Pergaulan Bebas Dalam Prespektif Pendidikan Islam  

Pergaulan bebas dalam islam tentunya adalah hal yang dilarang. Hal ini 

karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap diri dan suatu 

masyarakat. Tentu saja Allah tidak akan melarang sesuatu yang tidak memiliki 

dampak terhadap manusia. Apalagi jika dampak tersebut buruk atau 
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menyesatkan, tentu sudah pasti diharamkan dan sangat dilarang. Bahkan 

melakukannya berarti keji karena sudah diberi akal namun tidak digunakan 

untuk memahaminya.
235

 

Setiap remaja memiliki lingkungan yang berbeda-beda serta latar 

belakang ekonomi yang berbeda, pergaulan, keluarga, pendidikan, dan 

seterusnya. Pergaulan yang salah menjadi salah satu penyebab pergaulan 

bebas. Apalagi di zaman sekarang ini, pada zaman era milenial para remaja 

ingin mencoba sesuatu yang seharusnya tak pantas dikerjakan. Misalnya 

penggunaan obat terlarang seperti narkoba, minum-minuman keras, seks bebas 

dan sebagainya.
236

 

Bentuk-bentuk pergaulan bebas sebagaimana dikemukakan oleh Sri 

Hananto antara lain direfleksikan dengan kegiatan kumpul kebo (seks diluar 

nikah), berpesta pora semalam suntuk (meminum-minuman keras, narkoba), 

ikut dalam pelacuran, keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa 

tujuan, akan menimbukan perbuatan iseng yang negatif maupun pelecehan 

seksual.
237

 

Pergaulan bebas di era milenial ini sudah melebihi batas yang 

sewajarnya. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenakan rokok, 

naarkoba, freesex, dan terlibat banyak kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak 

dapat dipungkiri lagi, kita dapat melihat brutalnya remaja zaman sekarang.
238
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Apalagi di era sekarang ini banyak remaja yang suka berjudi, minum-

minuman keras dan sek bebas. Hal yang seperti itu sangat tidak baik dalam 

kesehatan maupun agama.
239

 Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat 

khamr, namun dalam pandangan islam dampak kerusakan khamr dalam 

kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini 

dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya:
240

 

ْمِرََواْلَمْيِسِرَيََ ََكِبرٌيََوَمَناَِفُعَلِلنَّاَِسََوَِإََۖ  ْسئَ ُلوََنَكََعِنَاْلَْ ْْثٌ ُقْلَِفيِهَماَإَِ
َكَْ َْكبَ رَُْْثُُهَماََأ وَۗ  ِمنَن َّْفِعِهَمابَ ُرَِمنَن َّْفِعِهَماََأ ُل  َ ئ ْس وََنَُقِلَقََُنَكََماََذاَيُ ْنفَََِوَي

ْلََََۗ  اْلَعْفَوَ ا َ ُم ُك َل َ لَُّو ل ا َ ُ ِّين  َ ب  ُ ي َ َك ِل ذََٰ ُرونَََك كَّ َف تَ   َ ت َ ْم لَُّك َع َل َ ِت ا ١)ََي ٢ ۹َ )
(١٢۹)ُسْوَرُةَاْلبَ َقَرةَاَيَْةَ  

Artinya:  

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari 

keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu 

supaya kamu berfikir.  (QS. Al-Baqarah ayat 219). 
241

 

 

Allah SWT mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa 

yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan 

menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) 

permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan 
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berjual beli khamr atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan 

hati saat melakukannya.
242

 

Dan narkoba dalam pandangan islam menurut Imam Adz-Dzahabi: 

bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika di minum atau 

dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, 

makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah 

SWT sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Qs. al-Maidah ayat 90-91.
243

 

Surah QS. Al-Maidah ayat 90: 

ََءاَآَِذَينََأَي َُّهاَالَّ ُم ْلَْزََل َوا َ ُب ا َص ْلَْن َوا َ ُر ِس ْي َم ْل َوا َ ُر ْْلَْم ا َاَ َّنَّ ِإ واَ ُن َم
( •۹ ) تََرَِ ْج اَ َف َ ِن َ ا َط ْي شَّ ل ا َ ِل َم َع َ ْن ِم َ ٌس َوْج ُح ِل ْف  ُ ت َ ْم لَُّك َع َل َ وُه ُب َنََِن  

(۹َ•ُسْوَرُةَاْلَمائَِدةَاَيَةَْ)  
Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum keras (khamar), 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, 

adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) 

itu agar kamu keberuntungan. (QS. Al-Maidah ayat 90).
244

 

 

Surah QS. Al-Maidah ayat 91: 

َاَيُِرَ َّنَّ َنُكُمَاْلَعَداََوَةََواْلبَ ْغضََإَِ ْيطَاَُنَأَْنَيُوَِقَعَبَ ي ْ اَءَِِفَاْْلَْمِرَيُدَالشَّ  
(۹ ٢) َُكْمََعْنَذِْكِرَاللَّوََِويََََواْلَمْيِسرَِ َلََُصدَّ ْنتَ ُهونََ ۖ  ةََِوَعِنَالصَّ فَ َهْلَأَنْ ُتْمَمُّ  

(۹٢َاَيَةََْاْلَماِئَدةُسْوَرُةَ)  
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Artinya:  

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 

dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi 

itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka 

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah ayat 

91).
245

 

 

Apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita akan tampak 

bahwa pemakaian narkoba (narkotika, obat-obat terlarang dan alkohol) ini 

melahirkan tindak krimina yang banyak. Perbuatan jahat seperti mencopet, 

mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti 

perzinaan, pemerkosaan serta pelecehan seksual lainnya, tidak sedikit yang 

diakibatkan pemakaian benda terlaknat tersebut. Pantaslah jika Rasulullah 

SAW bersabda: “Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah 

induk dari segala kejahatan”(HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas).
246

 

Kemudian hadits yang lainya melarang mengosumsi khamr (narkoba): 

“Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan 

adalah khamr, dan setiap khmat haram.” (HR. Abdullah bin Umar).
247

 

Jelas dari hadits di atas, khmar (narkoba) bisa memerosokkan ssorang 

kedrajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. 

Untuk itu, khamr (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkoba) dilarang dan 

diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamr 

(narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, 

pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.
248
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Dan Abu Musa al-Asy‟ari berkata: “Wahai Rasulullah beri kami fatwa 

tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman, bit yaitu madu yang 

diberi rai, dan mizn yang dibuat dari biji-bijian yang juga diberi ragi 

sehingga menjadi minuman keras”. Menurut Abu Musa, Rasulullah telah 

memberi keputusan yang sabdanya:
249

 

َبُ ْرَدَةََعْنَأَبِْيوََعنََْعْنَأََ َُمْوََسََأْلَْشَعرِيَبَ عَََِبْ َثُوَِإََلَاْلَيَمِنََفَسأَََلُوََعِنَاْلََِبْ
َالنَِّبََّ}َوَماَِىَي؟َقَاَل:َاَْلِبْتُعَوََ َْشرِبَِةَُتْصَنُعَِِبَا،َفَ َقاَل:َأَنَّ اْلِمْزُر،ََفِقْيَلَلََِبْ

َُكلَُُّمْسِكٍرَبُ ْرَدَة:ََماَاْلِبْتُع؟َقَاَل:{َنَِبْيُذَاْلَعَسِل،ََواْلِمْزُرَنََ ِعِر،َفَ َقاَل: ِبْيُذَالشَّ
َرَواُهَالُبَخاَرِْي(َحرَاٌَمَ)  

Artinya:  

Nabi SAW mengirimnya ke Yaman. Kemudian, ia bertanya 

kepadanyamengenai minuman yang dibuat dari sana. Nabi SAW 

bersabda, “Minuman apa ini?” Abu Musa al-Asy‟ari menjawab, “al-

Bit‟u dan al-Mizru.” Ditanyakan kepada Abu Musa, “Apa itu al-bit‟u?” 

Abu Musa menjawab, “al-Bit‟u, yaitu minuman keras dari sya‟ir [sejenis 

gandum].” Nabi SAW bersabda, “Semua yang memabukkan itu haram. 

(HR. Bukhari. Kitab Jami‟ul Ulum wal-Hikam, no.46).
250

 

 

Dari hadis yang dikemukakan di atas yang berkenaan dengan benda-

benda yang merusak akal dan memabukkan tanpa membedakan jenis tertentu 

dengan yang lainnya, dan tanpa terikat terhadap yang dimakan atau diminum. 

Benda-benda itu adakalanya dilarutkan dengan air kemudian diminum, dan 

adakalanya dimakan, semua jenis benda itu haram hukumnya.
251
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Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk 

melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan atau perzinahan, 

karena berbabagai alasan diantaranya, perbuatan zina adalah perbuatan keji 

yang di laknat Allah, disamping itu juga merupakan perbuatan yang tidak 

sesuai dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat, yaitu sopan santun. Dalam 

Q.S Al-Isra ayat 32, berbunyi: “Dan janganlah kamu sekali-kali melakukan 

perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang 

keji, tidak sopan dan jalan yang buruk”. Sedangkan sanksi bagi yang 

melanggar etika pergaulan lain jenis atau perbuatan zina yang tidak ada ikatan 

pernikahan itu dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 2 Allah berfirman,
252

 

َُكْمَِِبَِماَرَأَْاََلزَّ ُهَماَِماَئَةََجْلَدٍةََوَلََتَْأَُخْذ َُكلَََّواَِحٍدَِمن ْ اَنَِيُةََوالزَّاَِِنََفْجِلُدْوا
َُكْنُتْمَتُ ْؤَِمُنوََنَِبَالَّلِوََوَاْليَ ْوَِمَاْلََءاَِخِرََوْلَيْشَهْدََعَذاَ ََفٌةَِِفَِديِنَالَّلِوَِاْن

(١َْ)ُسْوَرُةَاَلن ُّْرَاَيَةَ (١) َماَطَاَئَِفٌةَِمَنَاْلُمْؤَِمِنِّيََبَ هَُ  
Artinya: 

Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah kedua-duanya, masing-

masing seratus kali dera. Janganlah sayang kepada keduanya dalam 

menjalankan hukum agama Allah, kalau kamu betul-betul beriman 

kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaknya hukuman bagi 

keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 

(QS. An-Nur ayat 2).
253

 

 

Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31 yang artinya, 

“Katakannlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka 

menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian 

itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui 

apa yang mereka perbuat, dan katakanlah kepada wanita yang beriman: 
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Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara 

kemaluannya. (QS. An-Nur ayat 30-31).
254

 

 

Dan larangan perbuatan zina juga di jelaskan dalam hadist HR. Abu 

Dawuddan at-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hamba 

berzina, keluarlah iman darinya, lalu iman itu seperti naungan (di atas 

kepalanya). Apabila dia telah bertobat darinya, kembalilah iman itu 

kepadanya.” (HR. Abu Dawuddan at-Tirmidzi, dinyatakan shahih oleh al-

Abani dalam ash-Shahihah).
255

 

“Ada tiga golongan (manusia) yang Allah tidak akan berbicara kepada 

mereka pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka, dan tidak melihat kepada 

mereka., dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, yaitu orang yang sudah tua 

tetapi berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang sombong.” (HR. 

Muslim). Bahaya seks bebas atau zina sangat mengerikan. Ia setingkat di 

bawah pembunuhan. Oleh karenanya, Allah menggandengkan keduanya di 

dalam al-Quran. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata “Saya tidak 

mengetahui sebuah dosa, setelah dosa membunuh jiwa yang lebih besar dari 

pada dosa zina.” (al-Jawab al- Kafi, al- Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah).
256

 

Dan di jelaskan pula bahwa pergaulan bebas seperti, perzinaan, narkoba 

dan minuman khamer tentu kita sangat sayangkan di akhir zaman ini ketiga 

hal tersebut begitu merajalela. Bahkan di daerah tertentu dan di kalangan 

tertentu sudah dianggap hal yang wajar. Tanda-tanda kiamat yang sudah 
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muncul pada zaman sekarang (era milenial)  adalah maraknya perzinaan, 

minuman khamer dan narkoba. Rosulullah SAW bersabda: 

ْمَرََوَاْلَمَعاَِزَفَ ََوَاْلَْرِيْ َرََواْلَْ ِِتَقَ ْوٌمََيْسَتِحُلْوَنَاْْلِرَّ َِفَأُمَّ  لََيُكْوََننَّ
(يَْذَِمَُرَْالت ََُاهَُوََ)رََ  

Sungguh, akan terjadi dalam umatku suatu kaum yang menghalalkan 

kemaluan wanita, sutra, minuman keras (khamer), dan alat-alat musik. 

(HR Turmudzi) 

 

Dari Imra bin Al-Hashim r.a. bahwa Rosulullah SAW, bersabda, 

“Sungguh, di dalam umat ini akan terjadi penengelaman, penghapusan, dan 

pemuntahan.” Seorang bertanya, “Ya Rosulullah, kapan itu akan terjadi?” 

Beliau menjawab, “Jika telah muncul banyak budak, alat musik, dan khamr 

mulai diminum.” (HR Turmudzi)
257

 

Rosulullah SAW bersabda: 

ِِتََ َِمْنَأَُمَّ ْمَرََواْلَمَعاَِزََفَلََيُكوََننَّ أَقْ َواٌَمََيْسَتِحلُّوََنَاْلَِْرََواْلَِْرَيَرََواْلَْ
َأَقْ َواٌَمَِاََلََجْنِبََعَلٍمَي ََ ُروَُحََعَلْيِهْمَِبَسِرََحٍةَََلُْمَيَْأَتِيِهْمَِْلَاََجٍةََولَيَ ْنِزََلنَّ

َوََيَضُعَاْلَعَلَمََوَََيَْسُخَآََخِرَيَنَ َناََغًداَفَ ُيبَ ينتُ ُهْمَالَّلوَُ فَ يَ ُقوَُلوََنَاْرَِجْعَاَِلَي ْ
()َرَواُهَالُبَخاَرِيََِْقَرََدَةََوََخَناِزَيَرَِاََلَيَ ْوَِمَاْلِقَياََمةَِ  

 

Nanti satu masa akan datang, diantara umatku ada yang menghalalkan; 

perzinaan, sutera dipakai pria, khamer dan alat musik. Mereka 

menghuni dataran pegunungan dimana mereka turun menggembalakan 

ternak di waktu pagi dan kembali di waktu malam. Seseorang datang 

kepada mereka meminta sesuatu, lalu mereka mengatakan: “Datanglah 

besok”, maka Allah SWT menghancurkan mereka di malam tersebut 

dan meratakan pegunugan tempat tinggal mereka, serta sisa kaum 

tersebut di ubah bentuknya menjadi kera dan babi. (HR. Bukhari). 
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Ibnu  Hajar berkata: “hadits di atas menunjukkan ancaman Allah SWT 

terhadap orang yang mengubah sesuatu yang di haramkan Allah SWT menjadi 

halal dengan memberikan argumentasi yang lemah.”
258

 

Menjelang ajal Anas ibn Malik berkata: “Maukah kalian aku ajarkan 

sebuah hadits? Aku dengar Rosulullah bersabda: 

ْمُرََوَ اََعِةَأَْنَيُ ْرََفَعَاْلِعْلُمََوَيْظَهَرَاْلَْْهُلََوَُيْشَرََبَاْلَْ َِمْنََأْشرَاِطَالسَّ ِانَّ
َحََتََيُكوََنَِْلَْمِسَِّيَاْمَرَأًََةَ َقىَالننَساءَُ ََجاَلََويَ ب ْ َنَاََوَيْذََىَبَالرن يَ ْفُشَوَالزٍّ

)َرَواُهَالُبَخاَرِْيَُمْسِلْم(ٌَمََواَِحدٌَقَ يَن  
 

Sesungguhnya diantara tanda-tanda hari kiamat; Ilmu (agama) diangkat 

dan ditinggallah kejahilah, khamer diminum, perzinahan marak dimana-

mana, kaum laki-laki menjadi sedikit dan tinggallah kaum wanita, 

sampai seorang laki-laki menafkahi dan menanggung 50 orang 

wanita.”(HR. Bukhari Muslim) 

 

Semua yang dikabarkan Rosulullah SAW 14 abad yang lalu, sekarang 

telah terjadi. Zina menjadi hal biasa dengan kemasan kebebasan, faham liberal 

menyebar, perselingkuhan rumah tangga menjadi mode dan menganggap kuno 

orang-orang yang mengajak kepada kehormatan serta pernikahan.
259

 

Inilah zaman yang sekarang kita hidup. Zaman yang kejahatan zina 

tersebar di mana-mana dan terlihat sebagai sesuatu yang biasa, sampai-sampai 

perbuatan ini masuk ke rumah kaum muslimin. Sehingga mudah kita dapatkan 

seseorang malah bangga ketika anaknya masuk ke rumah dengan 

menggandeng pacarnya. Kita berlindung kepada Allah dari musibah ini.
260
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Sering juga kita dengar seorang gadis yang hamil di luar nikah. Kita 

akan melihat ayah dan ibunya sangat bingung dan malu. Namun, ketika ada 

seseorang yang siap menikahinya maka hilanglah kesedihan dan rasa malu. 

Bahkan tidak sedikit yang memeriahkan pesta pernikahan anaknya yang sudah 

mulai terlihat besar perutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebingungan dan 

rasa malu mereka bukan karena anak gadisnya melakukan zina, tapi karena 

anaknya hamil dan beluma ada yang siap menjadi ayahnya.
261

 

Begitupula dengan narkoba. Narkoba tersebar dimana-mana dan para 

pedagangnya menjadi orang kaya, padahal bahwa obat tersebut mengancam 

keberlangsungan umat islam. Tidak di pungkiri lagi bahwa kehancuran yang 

disebabkan oleh obat-obatan terlarang dan minuman yang memabukkan sudah 

di ambang pintu. Banyak para remaja malas kerja dan malas berfikir yang 

berakibat pada timbulnya pembunuhan, perselingkuhan, przinahan hingga 

menjual kehormatan.
262

 

Kalau kita renungkan fenomena umat ini sungguh mengherankan. 

Dengan alasan hak asasi, perzinahan di perbolehkan. Dengan alasan 

kemajuan, rumah pelacuran didirikan. Apalagi hal-hal yang menunjang 

terciptanya perzinahan seperti ikhtilat, tarian erotis, gambar-gambar porno dan 

nyanyian menggoda. Yang lebih aneh lagi bahwa semakin maju zaman 

semakin banyak kerusakan, semakin maju teknologi semakin banyak pula 

banyak maksiat.
263
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Sungguh umat ini terancam kehancuran karena perzinahan adalah sebab 

langsung timbulnya berbagai penyakit jasmani dan sosial. Melalui perzinahan 

banyak penyakit ganas ditularkan, diantaranya AIDS yang merupakan azab 

dari Allah SWT terhadap orang-orang yang menganut seks bebas. penyakit 

sosial yang di timbulkan oleh perzinahan juga tidak kalah berbahaya, 

contohnya: menjual harga diri, munculnya rumah tangga, hilangnya keturunan 

dan banyak problem lainya.
264

  

Tersebarnya zina di jalan-jalan Ini mungkin belum nampak di negeri 

kita, namun sering kita mendengar hal ini terjadi di negeri barat. Tetapi siapa 

sangka kalau perbuatan semacam ini juga bisa terjadi di negeri kita, 10 atau 20 

tahun tahun lagi. Sebagian orang saja ada yang berani-berani merekam 

perbuatan bejatnya bersama wanita zinanya. Maka mungkin saja, zina di jalan-

jalan dapat terjadi.
265

 

Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Rosulullah SAW 

bersabda, “kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang bersetubuh di 

jalan-jalan seperti layaknya keledai.” Aku (Ibnu Umar) berkata, “Apa 

betul ini terjadi?”. Beliau lantas menjawab, “Iya, ini sungguh akan 

terjadi”. (HR. Ibnu Hibban, Hakim, Bazzar dan Thobroni).
266

 

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rosulullah SAW bersabda: 

 

َنَاََوَ َبَاَِفَقَ ْرَيٍَةَفَ َقْدََأَحلُّواَبِأَنْ ُفِسِهْمََعَذاََبَالَّلوِاَذاََظَهَرَالزن َالرن
 )َرَواُىَحاِكْمَ(

 

Bila zina dan riba marak di suatu daerah berarti penduduk daerah itu 

meminta Allah menurunkan azab terhadap mereka. (HR. Hakim).
267
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Ada hadits yang menjelaskan bahwa tanda kiamat yang muncul di 

zaman sekarang adalah tentang para wanita berpakaian, tetapi telanjang. 

Kerusakan seperti ini tidak muncul di zaman Nabi SAW karena sucinya 

zaman beliau, namun kerusakan ini baru terjadi setelah masa beliau hidup dan 

zaman ini lebih nyata lagi terjadi dan kerusakannya lebih parah. Dari Abu 

Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda, 

ْذنَاَِبَاْلبَ َقِرََيْضِرَصَِ ََكأََ َفاَِنَِمْنَأَْىِلَالّناَِرَََلَْأََرَُُها:َقَ ْوٌَمََمَعُهْمَِسَياٌَط ن ْ
ََكاَِسَياٌتَُُمِْيَلتٌَ ََكأََْسِنَمِةَاْلَبْخِتَََماَِئَلَتٌََبُ ْوَنَالنَّاَسََوِنَساٌء ُرَُؤْوَُسُهنَّ

ْدََنَرِْْيََها َرَةَََِوَِإْنَِرَْْيََهاَلَيُ ْوََجُدَِمنََْاْلَماَئَِلِةَََلََيْدَُخْلَنَاْْلَنََّةََوََلََيَِ َََمِسي ْ
(مَْلَِسَْمََُاهَُوََ)رََََكَذاَوََكَذا  

 

Ada dua golongan ahli neraka dan aku belum pernah melihatnya: suatu 

kaum yang bersamanya cambuk seperti ekor sapi, mereka memukul 

manusia dengannya, dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, 

jalan berlenggak-lenggok, dan kepala mereka seperti punuk unta yang 

miring. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan mencium baunya. 

Padahal, baunya bisa didapatkan (tercium) dari perjalanan sekian dan 

sekian (HR Muslim).
268

 

 

Apa yang kita lihat pada masa sekarang ini (era milenial) bukanlah hal 

yang perlu disembunyikan. Banyak wanita muslim yang berpakaian tetapi 

telanjang. Mereka berpakaian dengan baju yang tipis agar dapat memikat atau 

menarik perhatian dengan bentuk mereka yang hina itu.
269

 

Pada zaman sekarang ini, berapa banyak kita melihat kepala-kepala 

yang di hias  (untuk dipertontonkan), bagaimana mereka membuat rambut-

rambutnya tampak seperti punuk unta yang berada di atas punggungnya. Ini 
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adalah kata kinayah atau kiasan tentang pembuatan rambut yang ditinggikan  

sehingga benuknya seperti piramida kecil. Allah SWT dan Rosulnya telah 

berjanji bahwa mereka tidak akan masuk surga. Sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam hadits di atas, bahkan tidak mencium baunya, padahal bau 

surga itu dapat tercium dari jarak yang sangat jauh.
270
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