
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dan memenuhi 

kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karenanya, manusia selalu 

hidup dalam sebuah kelompok yang sering disebut dengan masyarakat. Seperti 

yang dinyatakan oleh Aristoteles bahwa manusia yang hidup bersama dalam 

masyarakat, terjadi suatu ikatan yang saling membantu dan bekerja sama, dalam 

upaya memenuhi kebutuhan dasarnya.  

(http://ssbelajar.blogspot.com/2013/06/pengertian-masyarakat-menurut-para 

ahli.html) 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, ternyata kehidupan manusia di bumi dalam 

memenuhi kebutuhannya, saling membutuhkan bantuan dari orang lain guna 

menjaga keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan jasmani dan rohani manusia akan 

terpenuhi dengan cara melakukan interaksi dan interelasi dengan manusia lain, 

baik hubungan pekerjaan, jenis kelamin, dan unsur sosial lainnya. 

 

Interaksi antar manusia biasa disebut dengan interaksi sosial. Bonner dalam Ali 

(2004:56) menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara 

http://ssbelajar.blogspot.com/2013/06/pengertian-masyarakat-menurut-para%20ahli.html
http://ssbelajar.blogspot.com/2013/06/pengertian-masyarakat-menurut-para%20ahli.html
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dua orang atau lebih individu, serta kelakuan individu mempengaruhi atau 

mengubah individu lain atau sebaliknya. 

Berdasarkan pendapat di atas, interaksi yang terjadi tidak hanya antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok namun 

hal ini terjadi juga hubungan antar desa, antar kota, atau antara desa dengan kota.  

Seperti yang disebutkan Bintarto (1989), dalam geografi yang menjadi ciri khas 

yaitu adanya hubungan antar ruang di muka bumi. Seperti hubungan wilayah 

antara desa dengan kota yang terjadi dalam suatu ruang. 

Hal tersebut memberikan arti bahwa interaksi atau hubungan yang saling 

mempengaruhi terjadi dalam sebuah ruang yang ada di muka bumi dengan 

melibatkan beberapa unsur di dalamnya. Seperti interaksi antara desa dengan kota, 

unsur yang ada di dalam desa maupun kota, seperti masyarakat, lingkungan, 

kebudayaan dan perilaku akan saling terpengaruh dan mempengaruhi yang 

kemudian akan menyebabkan suatu dampak bagi unsur-unsur tersebut. 

Dalam geografi terdapat sepuluh konsep dasar geografi, salah satunya adalah 

interaksi dan interdependensi wilayah. Seperti yang telah dikemukakan di atas, 

antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain tidak akan terlepas dari 

hubungan saling mempengaruhi dan melengkapi, baik di bidang pendidikan, 

kebutuhan pokok, serta kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Sehingga 

pengaruh dari interaksi dan interdependensi antar wilayah ini sangat memiliki 

peran dalam merubah kehidupan sebuah masyarakat. 

Soerjono Soekanto (2012:55) menyatakan bahwa interaksi merupakan suatu 

proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari 
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pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang 

didengar atau melalui surat kabar, sebagai contoh terjadinya interaksi antara 

masyarakat kota dan masyarakat desa.  

Kota yang masyarakatnya modern dan desa dengan masyarakatnya yang 

tradisional, merupakan dua wilayah yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. 

Sebab masyarakat kota dan masyarakat desa saling membutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bidang sandang, pangan, tenaga kerja, 

pendidikan, teknologi informasi dan lainnya. 

 

Kedua wilayah ini saling berinteraksi baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Hubungan secara langsung melalui mobilitas manusia dari desa ke kota 

guna melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan, sedangkan hubungan 

secara tidak langsung berupa pergerakan informasi atau gagasan, seperti: media 

massa, dan pergerakan benda atau materi.  

 

Terjadinya interaksi antara desa dengan kota memiliki berbagai dampak positif 

maupun negatif. Dampak positif bagi desa dapat berupa perkembangan desa lebih 

meningkat, dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat desa lebih maju, 

teknologi tepat guna dalam bidang pertanian dan peternakan, akan meningkatkan 

produksi desa, aksesabilitas baik sehingga transportasi di desa lebih lancar, serta 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi bermanfaat bagi 

perkembangan masyarakat desa. 

Sedangkan dampak negatif bagi desa yaitu penyalahgunaan teknologi informasi 

dan komunikasi, yang berakibat pada perubahan perilaku masyarakat desa. Seperti 

penggunaan Televisi, Handphone, DVD, Internet dan lain-lain yang tidak tepat.  
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Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bintarto (1980, 52-54) segala jenjang 

teknologi yang akan diterapkan di Indonesia dapat dikembangkan asal saja 

kesemuanya itu dijaga jangan sampai merugikan kehidupan masyarakat Indonesia 

yang berjiwa Pancasila. 

Berdasarkan pendapat tersebut, ternyata teknologi informasi dan komunikasi yang 

ada dan disenangi remaja desa sekarang ini, banyak disalahgunakan oleh kaum 

remaja di desa. Keberadaan remaja di pedesaan ini, seharusnya menjadi sumber 

daya manusia yang mampu memilah dan memilih informasi yang baik dan 

bermanfaat untuk masa depannya. Tetapi yang terjadi, bahkan banyak 

menimbulkan masalah sosial pada remaja di desa akibat adanya interaksi 

informasi negatif yang dipilih oleh remaja di desa. 

Masalah sosial remaja tersebut, bahkan menimbulkan persoalan yang berkaitan 

dengan menurunnya tata etika pada remaja, berlawanan dengan tata etika 

masyarakat desa setempat. Salah satu contoh masalah sosial yang banyak terjadi 

pada remaja antara lain: perilaku menyimpang (deviasi sosial). Perilaku 

menyimpang merupakan perilaku yang menentang norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat seperti norma agama, norma pergaulan yang saat ini sudah 

mengarah ke pergaulan bebas. 

Pergaulan bebas remaja ditandai dengan banyaknya remaja yang sudah mengenal 

dan melakukan proses pacaran. Dahulunya pacaran merupakan sebuah proses 

perkenalan pasangan untuk selanjutnya dapat menuju jenjang pernikahan. Tapi 

seiring perkembangan zaman, pacaran sudah memiliki pergesaran fungsi.  
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Sehubungan dengan hal tersebut, tata cara pergaulan masyarakat desa juga sudah 

mengalami pergesaran, seperti berpegangan tangan, antar jemput sekolah, 

berkunjung ke rumah ketika tidak ada orang tua dirumah, serta pergi mengunjungi 

tempat yang tidak banyak orang di daerah tersebut, bukan lagi hal yang dianggap 

tabu oleh masyarakat desa. Seiring proses urbanisme dan perubahan tradisi remaja 

masyarakat desa, hal tersebut telah dianggap wajar dilakukan di desa.  

Berdasarkan uraian tersebut, perilaku pacaran yang dilakukan remaja saat ini telah 

jauh menyimpang dari perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku 

di masyarakat seperti pacaran yang berujung pada pergaulan bebas dan terjadinya 

kehamilan sebelum pernikahan. Ini juga terjadi di Desa Purwosari, Kecamatan 

Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.  

Data profil penduduk Desa Purwosari Tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk Desa Purwosari sebanyak 5.082 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 2.594 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2.488 jiwa. Luas wilayah 

Desa Purwosari yaitu 790m
2 

dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.325KK. 

Dengan jumlah persentase masyarakat muda sebanyak 24,61%, masyarakat 

remaja sebanyak 15,32%, masyarakat dewasa sebanyak 44,11% dan masyarkat 

lansia sebanyak 15,93% dari keseluruhan jumlah penduduk. 

Desa Purwosari dibagi ke dalam enam dusun, dan di setiap dusunnya terdapat  

remaja putri yang bersekolah maupun yang tidak sekolah yang mengalami 

kehamilan sebelum pernikahan. Berdasarkan wawancara kepala dusun di enam 

dusun di Desa Purwosari menunjukkan data sebagai berikut: 
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Tabel 1. Data Jumlah Remaja Putri yang Hamil Sebelum Pernikahan  

 

No Dusun Jumlah 

1 Dusun I 9 

2 Dusun II 6 

3 Dusun III 2 

4 Dusun IV 1 

5 Dusun V - 

6 Dusun VI 1 

Jumlah 19 

    Sumber: Wawancara Perangkat Desa 

Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas (kehamilan di luar pernikahan) 

sudah dilakukan oleh remaja putri di Desa Purwosari. Remaja putri yang 

mengalami kehamilan di luar pernikahan ini ditandai dengan hitungan kelahiran 

bayinya dari tanggal pernikahan. Karena sebagian besar dari mereka baru menikah 

lima-tujuh bulan kemudian melahirkan. Hal-hal ini terjadi akibat gaya kehidupan 

remaja desa yang mengikuti kehidupan remaja kota. 

Berdasarkan uraian di atas maka tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

Interaksi Desa Kota dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Remaja Melakukan 

Pergaulan Bebas di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Banyak terjadinya pergaulan bebas remaja di Desa Purwosari. 

2. Kemudahan masuknya informasi negatif dari media pada remaja desa. 

3. Lingkungan pergaulan remaja desa di kota yang sifatnya negatif. 
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4. Semakin pudarnya kontrol sosial di masyarakat desa. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa banyak terjadi pergaulan bebas di usia remaja di Desa Purwosari? 

2. Apakah kemudahan masuknya informasi negatif dari media pada remaja 

desa berpengaruh terhadap terjadinya pergaulan bebas di Desa Purwosari? 

3. Apakah lingkungan pergaulan remaja desa di kota dapat mempengaruhi 

terjadinya pergaulan bebas di Desa Purwosari? 

4. Apakah semakin pudarnya kontrol sosial di masyarakat desa berpengaruh 

terhadap terjadinya pergaulan bebas di Desa Purwosari? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan informasi tentang banyaknya pergaulan bebas yang 

terjadi pada usia remaja di Desa Purwosari. 

2. Untuk mendapatkan informasi tentang kemudahan masuknya informasi 

negatif dari media pada remaja desa berpengaruh terhadap terjadinya 

pergaulan bebas di Desa Purwosari. 

3. Untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan pergaulan remaja desa di 

kota yang sifatnya negatif dapat mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas 

di Desa Purwosari. 



8 

 

4. Untuk mendapatkan informasi tentang pudarnya kontrol sosial di 

masyarakat desa berpengaruh terhadap terjadinya pergaulan bebas di Desa 

Purwosari. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

2. Aplikasi ilmu geografi sosial yang telah didapatkan selama dalam kuliah 

dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memanfaatkan 

ilmu tersebut untuk menemukan pemecahan masalahnya. 

3. Menambah referensi penelitian dalam mengetahui pengaruh interaksi desa 

kota terhadap perilaku remaja yang melakukan pergaulan bebas. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup Objek : tentang pergaulan bebas di kalangan remaja Desa 

Purwosari  

2. Ruang Lingkup Subjek : tentang remaja putri yang mengalami kehamilan 

sebelum pernikahan di Desa Purwosari  

3. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu : Desa Purwosari, Kecamatan 

Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2014. 
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4. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini : yaitu geografi sosial. 

Bintarto (1968:17) menyatakan bahwa geografi sosial adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara manusia, 

penduduk dengan keadaan alam di muka bumi, serta aktifitas dan usaha 

dalam memanfaatkan keadaan alam demi kemakmuran dan kesejahteraan 

hidupnya. 

Dalam mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara manusia 

di muka bumi, antar wilayah dalam aktivitasnya dalam usaha adaptasi 

dengan lingkungan sekitar, ternyata tidak hanya terjadi dalam hal positif 

saja, tetapi di era globalisasi ini, banyak hal-hal yang negatif dalam hal 

kebebasan yang tidak sesuai dengan lingkungan sekitar yang ditiru dan 

dilakukan oleh manusia. Proses peniruan yang dilakukan manusia ini 

melanggar norma budaya masyarakat berakibat pada pergaulan bebas 

karena semakin pudarnya kontrol sosial masyarakat.  

Atas dasar uraian tersebut, maka judul ini termasuk dalam geografi sosial 

yang dikaji dalam geografi. 

 

 


