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Abstract - The objective of this writing is to explain about Free Marital Sexual and disorder behavior. The
writing used theoretical study that explaining about free marital sexual as a part of disorder and dissocial
behavior. The result show that both relating to the aspect of law, religion and society, free sexual behavior is a
part of disorder behavior, because can ruin value system in the society and as well as ruin social justice, social
order.
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1. LATAR BELAKANG
Dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun terakhir
ini, kenakalan remaja semakin menunjukkan trend
yang amat memprihatinkan. Kenakalan remaja yang
diberitakan dalam berbagai forum dan media
dianggap semakin membahayakan. Berbagai
macam kenakalan remaja yang ditunjukkan akhirakhir ini seperti perkelahian secara perorangan atau
kelompok, mabuk-mabukan, pemerasan, pencurian,
perampokan, penganiayaan dan penyalahgunaan
obat-obatan seperti narkotik (narkoba).
Kenakalan remaja diartikan sebagai suatu outcome
dari suatu proses yang menunjukkan penyimpangan
tingkah laku atau pelanggaran terhadap normanorma yang ada. Kenakalan remaja disebabkan oleh
berbagai faktor baik faktor pribadi, faktor keluarga
yang merupakan lingkungan utama (Willis, 1994),
maupun faktor lingkungan sekitar yang secara
potensial dapat membentuk perilaku seorang anak
(Mulyono, 1995).
Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang
diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi
terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang
lebih baik. Dengan adanya program wajib belajar
Sembilan tahun, menuju jenjang pendidikan
menengah sehingga bisa sampai pada jenjang
pendidikan tinggi, diharapkan dapat menghasilkan
sumber daya manusia yang unggul. Namun
sayangnya dalam dasa warsa terakhir ini kenyataan
menunjukkan hal yang berbeda. Banyak data dan
informasi tentang tingkat kenakalan remaja yang
mengarah pada tindakan kekerasan dan melanggar

hukum, termasuk di dalamnya remaja yang
berperilaku seks pranikah.
Kenakalan remaja seperti digambarkan di atas,
sebagai bentuk perubahan sosial pada diri remaja
yang tengah terjadi dengan sangat cepat, sehingga
berdampak pada perubahan norma, nilai serta gaya
hidup remaja itu sendiri. Perubahan tersebut
ditengarai
karena
faktor
urbanisasi
dan
industrialisasi atau modernisasi, yang digambarkan
melalui tumbuhnya perangkat-perangkat teknologi
sebagai alat untuk dapat mempermudah akses
perubahan tersebut. Hal ini menegaskan pendapat
Antono Suryosaputro (2006:p2) bahwa “Remaja
Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan
sosial yang cepat dari masyarakat tradisional
menuju masyarakat modern, yang juga mengubah
norma-norma, nilai-nilai dan gaya hidup mereka”.
Lebih jauh Suryosaputro (2006:p2) menjelaskan
bahwa “Remaja yang dahulu terjaga secara kuat
oleh sistem keluarga, adat budaya serta nilai-nilai
tradisional yang ada, telah mengalami pengikisan
yang
disebabkan
oleh
urbanisasi
dan
industrialisasi yang cepat”.
Aspek perubahan sosial pada diri remaja
merupakan ciri khas dari masa remaja, berkaitan
dengan hal tersebut Gunarsa (2008:6) menjelaskan
bahwa “Masa remaja adalah masa peralihan dari
masa anak ke masa dewasa, meliputi semua
perkembangannya yang dialami sebagai persiapan
memasuki masa dewasa, sehingga pertumbuhan
seks, menjadikan faktor penting”. Memperkuat
pendapat di atas, Murdhy yang dikutip Widjanarko
(1999:6), menjelaskan bahwa “perilaku seksual
remaja pantas menjadi perhatian, agar mereka bisa
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menyalurkan dorongan seksnya secara positif dan
sehat. Jika tidak, seks akan membawa malapetaka
yang bisa menghancurkan masa depan hidupnya”.
Widjanarko (1965) menegaskan bahwa:
“Masa remaja adalah masa peralihan dari masa
kanak-kanak ke masa dewasa, yang ditandai
dengan timbulnya tanda-tanda pubertas dan
berlangsungnya pemasakan seksual sampai
tercapainya pertumbuhan fisik dan mental yang
maksimal sejak kira-kira usia 12-21 tahun”.
Berkaca pada penjelasan di atas, bahwa masa
remaja merupakan masa yang sangat menentukan
untuk perkembangan selanjutnya, termasuk pada
perkembangan seksualitasnya. Adanya keterkaitan
antara
perkembangan
fisik
yang
diikuti
perkembangan mental serta perkembangan pola
fikir, sikap, pengetahuan dan perilaku di dalam
memaknai perilaku seksnya. Masa usia remaja
seperti
disampaikan
oleh
World
Health
Organization (WHO, 1974), yaitu antara 10 – 20
tahun, sementara dalam tulisan ini, adalah mereka
yang berusia antara 15 – 20 tahun, yang tengah
menyelesaikan pendidikan dari Kelas 1 – 3 SMA.
Perubahan sosial yang cepat pada diri remaja yang
terjadi di Kota Bandung, juga berdampak pada
perilaku seksualnya, termasuk ke dalam perilaku
remaja yang mengkhawatirkan. Kehidupan remaja
Kota Bandung ini terutama para remaja siswa SMA

Swasta, sebagian telah keluar dari harapan para
orang tua mereka (hasil diskusi dengan seorang
Guru BP). Harapan remaja sebagai penerus bangsa
yang akan menentukan kualitas negara di masa
yang akan datang sepertinya bertolak belakang
dengan kenyataan yang sedang berkembang saat ini.
Bahkan ada yang menyampaikan bahwa kondisi
perilaku nakal remaja dalam bentuk perilaku
seksual pranikah saat ini, telah mencapai pada titik
kritis.
Kehidupan seks bebas di kalangan remaja, baik
dilihat secara makro maupun dilihat secara mikro,
memang benar-benar mencengangkan. Laporan
Lembaga Konseling Mitra Citra Remaja (MCR)PKBI Jawa Barat (2011) menyampaikan bahwa
kehidupan seks bebas khususnya di kalangan
remaja di Kota Bandung juga menunjukkan tingkat
yang
‘benar-benar’
memprihatinkan
dan
mengkhawatirkan.
Hal itu tergambar dari terus meningkatnya data
tentang seksualitas di kalangan remaja sebagai
berikut:

Tabel 1
Layanan Konsultasi by email
No
Jenis Seksualitas
1
Mansturbasi
2
Virginitas
3
Petting
4
Fantasi, Kissing, Necking)
5
Hubungan seksual pranikah
Sumber: MCR PKBI Jawa Barat 2011

Tabel 1, sangat terang menjelaskan bahwa telah
terjadi perubahan yang sangat drastis yang terjadi
pada diri remaja dalam seksualitasnya, baik
perilaku pra free seks pranikah maupun hubungan
seks yang secara langsung dilakukan antara remaja
putera dan puteri.
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2010
40
60
44
92
68

2011
144
200
196
108
184

Peningkatan (%)
260
233
345.45
17.39
170.58

Permasalahan tumbuhnya perilaku seks yang terjadi
pada remaja di Kota Bandung, diperkuat dari hasil
penelitian sebelumnya, seperti ditampilkan pada
tabel di bawah ini.
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Tabel 2
Hasil Penelitian Tahun 2008
No.

Variabel Penelitian

1.

Disfungsional Lingkungan Keluarga
terhadap Perilaku Seks Pranikah
2.
Terpaan Media Televisi terhadap
Perilaku Seks Pranikah
3.
Peer Group terhadap Perilaku Seks
Pranikah
Hasil Penelitian Tahun 2008
Data pada tabel 2, menunjukkan bahwa tumbuhnya
perilaku seks pada diri remaja di Kota Bandung,
ditentukan oleh tiga faktor penentunya yaitu
disfungsional keluarga, terpaan media televisi dan
lingkungan pergaulan teman atau peer group.
Ketiga faktor tersebut sangat signifikan terhadap
tumbuhnya perilaku seks remaja.
Melihat hal tersebut, stabilitas sistem sosial di
masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang
maksimal, untuk terciptanya harmonisasi bagi
setiap anggota masyarakatnya bahkan harmonisasi
lembaga sosialnya. Berarti, bahwa masyarakat perlu
mengantisipasi perilaku sosial menyimpang
termasuk di dalamnya perilaku seks bebas yang
dilakukan oleh remaja SMA Swasta di Kota
Bandung.

2. TUJUAN
Penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena
perilaku seks pranikah yang dilakukan oleh remaja
siswa SMA di Kota Bandung, dipandang dari aspek
perilaku sosial menyimpang sehingga dapat
dijelaskan bahwa perilaku seks remaja tersebut
termasuk ke dalam kategori perilaku sosial
menyimpang.
3. METODE
Penelitian ini menggunakan kajian pustaka pada
aspek perilaku seks pranikah sebagai objeknya, oleh
karena itu peneliti melakukan analisis terhadap
aspek-aspek seksualitas secara teoritis. Analisis
aspek-aspek seksualitas ini dilakukan untuk
mengetahui pola sikap, pola pikir remaja sehingga
pada akhirnya pada perilaku seks yang dilakukan
oleh remaja berdasarkan pada data sekunder yang
diperoleh. Untuk mendapatkan gambaran yang
cukup mendalam, sehingga bisa mengambil
kesimpulan bahwa perilaku seks pranikah
merupakan perilaku sosial menyimpang, dilakukan A.
kajian teoritis terhadap teori-teori devian behavior.

Kategori

Pengaruh

Berpengaruh

30.2 %

Berpengaruh

18.8 %

Berpengaruh

12.6 %

4. PEMBAHASAN
Pada dasarnya perilaku seks yang dilakukan oleh
remaja siswa SMA Swasta di Kota Bandung, yang
belum menikah, termasuk ke dalam kenakalan
remaja. Kenakalan remaja merupakan salah satu
bentuk dari perilaku sosial menyimpang. Karena
perilaku seks bebas, menunjuk pada suatu bentuk
perilaku remaja yang tidak sesuai dengan normanorma yang hidup di dalam masyarakatnya. Seperti
dijelaskan oleh Sunarwiyati S. (1985) yang
membagi kenakalan remaja menurut bentuknya ke
dalam tiga tingkatan; (1) Kenakalan biasa, seperti
suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah,
pergi dari rumah tanpa pamit; (2) Kenakalan yang
menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti
mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang
orang tua tanpa izin; dan (3) Kenakalan khusus
seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks
di luar nikah, pemerkosaan dan lain-lain.
Para remaja yang melakukan seks bebas merupakan
remaja yang nakal dan termasuk ke dalam anak
cacat sosial yang menderita cacat mental, sehingga
menampilkan perilaku yang anti sosial atau
kelainan dalam tingkah lakunya. Perilaku tersebut
dianggap oleh masyarakat sebagai perilaku yang
melanggar norma sosial, agama serta hukum yang
ada di masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Kartini
Kartono (1988:93) bahwa remaja yang nakal itu
disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka
menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh
sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga
perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai
suatu kelainan dan disebut “kenakalan”. Ditegaskan
pula di dalam Bakorlak inpres no: 6/1977 buku
pedoman 8, dikatakan bahwa kenakalan remaja
adalah kelainan tingkah laku/ tindakan remaja yang
bersifat anti sosial, melanggar norma sosial, agama
serta ketentuan hukum yang berlaku dalam
masyarakat.
A. Perspektif Hukum
Dari perspektif hukum, perilaku seks bebas yang
dilakukan oleh remaja, adalah perilaku yang
bersifat amoral dan asosial. Maksudnya adalah
bahwa perilaku tersebut tidak berlandaskan pada
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aturan-aturan dan nilai-nilai moral dan nilai sosial
yang ada di masyarakat, sungguhpun tidak
termasuk ke dalam perilaku yang melanggar hukum
yang harus mendapatkan hukuman apabila
melakukannya, karena dasarnya adalah suka sama
suka. Hal ini ditegaskan oleh Singgih D. Gumarso
(1988:19), bahwa dari segi hukum kenakalan
remaja dalam bentuk perilaku seks bebas
digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan
dengan norma-norma hukum yaitu: (1) perilaku
atau kenakalan yang bersifat amoral dan asosial
serta tidak diatur dalam undang-undang sehingga
tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai
pelanggaran hukum; (2) perilaku atau kenakalan
yang
bersifat
melanggar
hukum
dengan
penyelesaian mengacu pada undang-undang dan
hukum yang berlaku sama dengan perbuatan
melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.
Perilaku Tidak Normal
Perilaku seks bebas dipandang sebagai perilaku
yang tidak normal, perilaku yang tidak normal
adalah perilaku yang menyimpang, karena
normalitas perilaku sosial adalah didasarkan pada
aspek nilai dan norma sosial yang berlaku di
masyarakat. Hal lain adalah perilaku yang tidak
normal dapat menimbulkan keresahan di
masyarakat serta menimbulkan kerugian pada
pihak-pihak tertentu, bahkan dikatakan bahwa
perilaku seks bebas merupakan perilaku nakal atau
jahat, juga karena adanya unsur kesengajaan. Hal
ini ditegaskan oleh Emile Durkheim (dalam
Soerjono Soekanto, 1985:73) bahwa perilaku
menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas
tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal
dalam bukunya “Rules of Sociological Method”
dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal
karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas,
dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh
perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan
dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam
batas-batas tertentu dan melihat pada suatu
perbuatan yang tidak disengaja. Jadi kebalikan dari
perilaku yang dianggap normal yaitu perilaku
nakal/jahat yaitu perilaku yang disengaja
meninggalkan keresahan pada masyarakat.
Hal ini ditegaskan oleh (Kauffman, 1989:6) bahwa
perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai
perwujudan dari konteks sosial. Perilaku disorder
tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai
tindakan yang tidak layak, melainkan lebih dari itu
harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi
yang tidak benar antara seseorang dengan
lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang
dialami oleh para remaja sebagai pelaku seks bebas
adalah mereka yang berada di dalam lingkungan
yang mengarahkan mereka untuk berbuat demikian,
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yaitu lingkungan keluarga yang disfungsi,
lingkungan
pergaulan
teman
yang
telah
memberikan dorongan dan inspirasi untuk berbuat,
dan terpaan media televisi yang dengan gencarnya
memberikan pengaruh terhadap perilaku tersebut.
Faktor Lingkungan
Hal ini ditegaskan oleh Sutherland (1986) bahwa
seseorang menjadi berperilaku jahat atau kriminal
adalah melalui interaksi. Apabila lingkungan
interaksi cenderung devian, maka seseorang akan
mempunyai kemungkinan besar untuk belajar
tentang teknik dan nilai-nilai devian yang pada
gilirannya
akan
memungkinkan
untuk
menumbuhkan tindakan kriminal, termasuk di
dalamnya perilaku seks pranikah.
Mengacu pada perspektif dan pandangan para ahli,
sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku seks
bebas yang dilakukan oleh remaja SMA Swasta di
Kota Bandung yang dijadikan tema pembahasan
penelitian ini, dengan maksud dan tujuan yang
ingin dicapainya merupakan bentuk perilaku sosial
menyimpang. Penyimpangan perilaku tersebut
karena baik ditinjau dari sisi sosial kemasyarakatan
atau pun dari sudut pandang keagamaan, ternyata
bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang
berlaku. Atau dengan kata lain bahwa perilaku
sosial kemasyarakatan yang terjadi sudah keluar
dari jalur baku yang telah ditetapkan. Jalur baku
dimaksud adalah ketetapan yang telah disepakati
bersama baik secara tertulis maupun secara tak
tertulis. Dalam perspektif perilaku menyimpang
masalah
sosial
terjadi
karena
terdapat
penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan
sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang
berlaku.
Perilaku seks bebas yang dilakukan sebagai bentuk
perilaku menyimpang tersebut pada mulanya
dilakukan tanpa memperhatikan unsur-unsur
kesengajaan atau tidak disengaja. Mereka beralasan
bahwa lingkungan sosial tempat mereka
bersosialisasi yaitu lingkungan kelompok bermain
atau peer groupnya, merupakan lingkungan
sekunder sebagai inspirator untuk mencoba
perbuatan tersebut. Namun di dalam perjalanannya,
bahwa perilaku tersebut sebagai perilaku yang
penuh dengan unsur-unsur kesengajaan atau
perilaku yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini
ditegaskan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
Masngudin bahwa perilaku sosial menyimpang
dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak
disengaja.
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B. Faktor-faktor
Pranikah

Penentu

Perilaku

Seks

cara tertentu, dan konstruksi ini berhubungan secara
langsung dengan perilaku khalayaknya.

Lingkungan Keluarga
Lingkungan keluarga yang tidak berfungsi dengan
baik atau telah terjadinya disfungsi keluarga. Telah
banyak penelitian yang dilakukan mengenai adanya
hubungan yang bersifat negatif antara disfungsi
keluarga dengan kenakalan remaja Artinya semakin
meningkatnya keberfungsian sosial sebuah keluarga
dalam melaksanakan tugas kehidupan, peranan, dan
fungsinya maka akan semakin rendah tingkat
kenakalan anak-anaknya atau kualitas kenakalannya
semakin rendah. Di samping itu penggunaan waktu
luang yang tidak terarah merupakan sebab yang
sangat dominan bagi remaja untuk melakukan
perilaku menyimpang. Hasil penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya, ternyata menguatkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa
lingkungan keluarga yang disfungsi memiliki
korelasi yang negatif dengan tumbuhnya perilaku
seks bebas yang dilakukan oleh remaja sebagai
bentuk perilaku nakal yang dilakukan oleh remaja
atau bentuk kenakalan remaja yang merupakan
bagian dari perilaku sosial menyimpang.
Lingkungan Pergaulan Teman (peer group)
Lingkungan ini sangat jelas dapat memberikan
pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku
seks bebas remaja. Reiss (1988) menjelaskan
bahwa remaja delinquens cenderung akan memiliki
teman yang delinquens, dan mereka akan terlibat di C.
dalam perilaku antisosial secara bersama-sama. Ini
berarti bahwa lingkungan pergaulan teman pada
remaja delinkuens secara timbal balik akan saling
mempengaruhi terhadap perubahan perilaku
diantara mereka setelah mereka bergabung dengan
lingkungan pergaulan temannya. Lebih jauh
ditegaskan oleh Parker dan Asher (1987) bahwa
anak-anak agresif dan antisosial, tidak mungkin
dapat diterima oleh kelompok dari remaja yang
tidak agresif atau dari mereka yang tidak
menunjukkan antisosial. Oleh karena itu mereka
cenderung akan bergabung dan melakukan
persahabatan dengan anak-anak yang memiliki
karakteristik sama.
Terpaan Media Televisi.
Perilaku seks bebas remaja juga dipengaruhi oleh
terpaan media televisi yang dijadikan tontonan oleh
para pemirsanya. Dalam Teori Cultivasi
disampaikan bahwa televisi mempunyai kekuatan
yang dominan dalam membentuk masyarakat
sehingga televisi dapat mengajarkan kepada
khalayaknya tentang realitas sosial. Siaran televisi
merupakan realitas sosial yang dikonstruksi dengan

Dampak Perilaku Sosial Menyimpang
Banyak pribadi yang mengalami gangguan jiwani,
dan muncul konflik budaya yang ditandai dengan
keresahan sosial serta ketidakrukunan kelompokkelompok sosial. Sebagai akibat lebih lanjut timbul
ketidakseimbangan,
disharmoni,
ketegangan,
kecemasan, ketakutan, kerusuhan
sosial, dan
perilaku yang melanggar norma-norma hukum
formal. Situasi sosial sedemikian ini dapat
menimbulkan banyak perilaku patologis sosial atau
sosioptik yang menyimpang dari pola-pola umum,
sebab masing-masing orang hanya menaati norma
dan peraturan yang dibuat sendiri.

Mereka bertingkah laku seenak sendiri tanpa
mengindahkan kepentingan orang lain, bahkan suka
merampas hak-hak orang lain. Akibatnya
muncullah banyak masalah sosial yang disebut pula
sebagai tingkah laku sosiopatik, deviasi sosial,
disorganisasi sosial dan diferensiasi sosial. Lambat
laun apabila tingkah laku menyimpang (deviasi) itu
meluas di tengah masyarakat, berlangsunglah
deviasi situasional kumulatif, misalnya dalam
bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency),
deviasi seksual, dan seterusnya.
C. Sumber Masalah
Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai
sumber masalah karena dapat membahayakan
tegaknya sistem sosial, karena sistem sosial
mengutamakan kaidah-kaidah sebagai pedoman di
dalam keberlangsungannya sebuah lingkungan
sosial. Perilaku seks bebas akan memberikan
berbagai dampak sosial yang sangat beragam,
diantaranya adalah perilaku aborsi, keterpaksaan
kawin muda, berbagai penyakit kelamin yang akan
muncul dari kedua belah pihak pelakunya, dan
banyak
perilaku-perilaku
lainnya
yang
mengarahkan kepada perilaku negatif yang akan
dilakukan oleh para pelakunya. Perilaku-perilaku
yang digambarkan sebagai dampak dari perilaku
seks bebas adalah disamping sebagai perilaku sosial
menyimpang, namun juga merupakan proses
pembentukan karakter yang negatif dari para pelaku
tersebut. Karakter tersebut adalah sikap yang
minder, karena merasa berdosa dan tidak umum
dengan masyarakat yang lain, sikap minder
mengarahkan kepada perilaku yang malas, sehingga
tidak produktif. Ujungnya adalah pengangguran
bahkan bisa masuk ke dalam perilaku “menjual
diri”, demi mendapatkan “sesuap nasi”.
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5. KESIMPULAN
Perilaku seks bebas yang dilakukan oleh remaja
siswa SMA Swasta di Kota Bandung dalam satu
dasa warsa ke belakang, telah menunjukkan
peningkatan yang sangat signifikan. Tingkat
signifikansi tersebut, dapat dilihat dari hasil
penelitian yang disampaikan oleh Syarifuddin
(2008), juga dari berbagai sumber data yang
disampaikan oleh Mitra Citra Remaja PKBI Jawa
Barat. Tumbuhnya perilaku seks bebas tersebut,
mencemaskan semua pihak, terutama para orang tua,
terlebih lagi ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa
pengaruh lingkungan keluarga sangat berperan
terhadap perilaku seks remaja.
Perilaku seks bebas remaja ini termasuk ke dalam
kategori perilaku sosial menyimpang, baik dilihat
dari aspek sosiologis, antropologis, hukum maupun
aspek agama. Penyimpangan perilaku tersebut
karena berdampak pada perubahan nilai individu
dan masyarakat, sehingga ujungnya akan
berpengaruh pada pola pikir, sikap, dan perilaku di
dalam memaknak seks bebas tersebut. Dikatakan
perilaku menyimpang, karena bertolak belakang
dengan norma dan nilai yang disepakati bersama
baik di masyarakat, keluarga maupun dalam tataran
yang lebih luas, misalnya ethnic group.
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Gunarsa, S.D., & Gunarsa, Y. 1995. Psikologi
Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga. PT
BPK Gunung Mulia. Jakarta.

Lesmana, Tjipta. 1995. Pornografi dalam Media
Massa. Jakarta: Puspa Swara.

Mardiah. 1999. Hubungan Interaksi Antara Orang
Tua dan Anak dengan Kenakalan
Remaja. Skripsi S1. Jurusan Gizi
Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga.
Institut Pertanian Bogor.

6. SARAN
Melihat masih terbatasnya penelitian berkaitan
dengan perilaku seks pranikah pada kalangan
remaja, serta tingginya intensitas perilaku seks di
kalangan remaja dikuatkan dengan pembahasan
penulisan ini. Maka disarankan bahwa dapat
dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan
perilaku sosial menyimpang terutama pada aspek
perilaku seks bebas dari perspektif psikologi,
antropologi dan lain sebagainya. Pihak terkait baik
yang secara langsung berhadapan dengan masalah
tersebut, bisa orang tua, pemerintah, ulama, lebih
memfokuskan perhatian pada penyelesaian masalah,
maling tidak meminimalisir aspek-aspek pendorong
tumbuhnya perilaku tersebut. Berkaitan dengan
bahwa perilaku seks pra nikah sebagai perilaku
sosial menyimpang, maka harus ada peningkatan
pemahaman yang sama dari semua aspek untuk
mengantisipasi meluasnya hal tersebut, sehingga
sesuatu yang menyimpang tetap tidak diterima oleh
masyarakat.
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