
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Opini 

1. Pengertian Opini 

Opini berarti kesimpulan yang ada dalam pikiran dan belum dikeluarkan 

untuk bisa diperdebatkan. Suatu opini yang kira – kira sudah menetap adalah 

sentiment dan jika dipegang secara teguh kurang lebih adalah suatu 

keyakinan sedangkan pandangan adalah suatu opini yang agak diwarnai oleh 

kecendrungan. (H. Frazier Moore, 1987:49) 

 

Menurut William Albig dalam Abdurrachman (1993:53) opini itu adalah 

suatu pernyataan mengenai sesuatu yang sifatnya bertentangan atau 

sedikitnya terdapat pandangan yang berlainan mengenai suatu hal. Dalam 

Sunarjo (1997:85) opini juga dianggap sebagai jawaban lisan individu yang 

memberi respon atau tanggapan kepada rangsangan dimana suatu situasi atau 

keadaan yang pada umumnya diajukan suatu pertanyaan. 

 

Jadi, opini yang dimaksud dari dua pendapat diatas adalah suatu taksiran 

yang berbentuk di dalam pikiran mengenai sesuatu hal yang sifatnya 

bertentangan. Sementara opini yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

suatu pernyataan mengenai persoalan-persoalan tertentu. 
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2. Unsur Opini 

Opini mempunyai unsur sebagai molekul opini, yaitu (Sunarjo, 1997:89). 

1. Kepercayaan tentang sesuatu 

Kepercayaan adalah sistem penyimpanan yang berisi pengalaman kita 

dimasa lalu, meliputi pikiran, ingatan, dan interpretasi terhadap sesuatu. 

 

2. Apa sebenarnya dirasakan seseorang 

Suatu prediposisi (keadaan yang mudah terpengaruh) terhadap seseorang, 

ide atau obyek yang berisi komponen-komponen pengertian, perasaan 

atau emosi, dan perilaku, dimana komponen ini juga merupakan 

komponen dari sikap. 

 

3. Persepsi 

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan untuk memilih, 

mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan 

proses tersebut mempengaruhi perilaku kita (Mulyana, 2003:167). 

 

 Pada penelitian ini salah satu unsur opini yang dimaksud adalah persepsi. 

 

3. Pernyataan Opini 

Opini dapat dinyatakan secara aktif maupun pasif, lisan, dan baik secara 

terbuka dengan melalui ungkapan kata-kata yang dapat ditafsirkan dengan 

jelas, maupun melalui pilihan kata yang halus atau diungkapkan secara tidak 

langsung dan dapat diartikan secara konotatif atau persepsi (personal). “Opini 
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dapat dinyatakan melalui perilaku, sikap tindak, mimik muka atau bahasa 

tubuh atau berbentuk simbol-simbol tertulis” (Ruslan, 2005:63). Jawaban-

jawaban yang diberikan akan menunjukkan adanya tiga jenis penilaian, yaitu 

(Moore, 1988:59-60) : 

1. Positif 

Menyebabkan seseorang beraksi secara menyenangkan terhadap orang 

lain, suatu masalah, suatu kebijaksanaan, atau sebuah organisasi. 

 

2. Pasif 

Orang tersebut tidak memiliki opini mengenai persoalan yang 

mempengaruhi kelompoknya. 

 

3. Negatif 

Menyebabkan seseorang memberi opini yang tidak menyenangkan 

mengenai seseorang, suatu organisasi atau suatu persoalan. 

 

4. Jenis-Jenis Opini 

1. Opini Individual 

Sesuai dengan makna dari istilah yang dikandungnya, opini individual 

adalah pendapat seseorang secara perorangan mengenai sesuatu yang 

terjadi di masyarakat. Pendapat itu bisa setuju bisa juga tidak setuju. Baru 

diketahui bahwa orang-orang lain yang sependapat dan ada yang tidak 

sependapat dengan dia, setelah ia memperbincangkannya dengan orang 

lain. Maka sesuatu yang terjadi kini menjadi objek opini publik, jadi opini 
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publik itu perpaduan dari opini-opini individual. Pendapat menjadi opini 

karena sesuatu yang terjadi dalam masyarakat tadi menimbulkan 

pertentangan yang ada pro dan kontra. 

 

2. Opini Pribadi 

Opini pribadi adalah pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah 

sosial. Opini pribadi timbul apabila seseorang tanpa dipengaruhi orang 

lain menyetujui atau tidak suatu masalah sosial, kemudian berdasarkan 

nalarnya ia sampai kepada suatu kesimpulan sebagai tanggapan masalah 

sosial itu tadi, dan apabila dikomunikasikan kepada orang lain dalam 

suatu obrolan maka ia telah menyampaikan opini pribadinya. 

 

3. Opini Kelompok 

Opini kelompok adalah pendapat sekelompok mengenai suatu masalah 

sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak. 

 

4. Opini mayoritas 

Opini mayoritas adalah pendapat orang-orang terbanyak dari mereka yang 

berkaitan dengan suatu masalah yang pro dan kontra. Biasanya opini 

mayoritas itu dibawa kepada suatu forum terbuka dalam bentuk lembaga 

misalnya parlemen. 
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5. Opini minoritas 

Merupakan kebalikan dari opini mayoritas. Opini minoritas adalah 

pendapat orang-orang yang relatif jumlahnya sedikit dibandingkan 

dengan jumlah yang lainnya yang terkait dengan suatu masalah sosial. 

 

6. Opini massa 

Opini massa  merupakan kelanjutan dari opini publik. Opini massa adalah 

pendapat seluruh masyarakat sebagai hasil perkembangan pendapat yang 

berbeda mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. 

 

7. Opini umum 

Opini umum adalah pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu 

masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. 

Dari definisi tersebut jelas terdapat persamaan dengan opini massa yaitu 

bahwa kedua-duanya semua orang mempunyai pendapat yang sama. 

Perbedaannya ialah jika pada opini massa pendapat yang sama ini 

merupakan hasil perkembangan dari opini publik, pada opini umum tidak. 

(Onong Uchjana Effendy, 1992:89-90). 

 

B. Konsep Tindakan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari tindakan adalah sesuatu 

yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu hal. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan tindakan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pelajar dalam menyikapi 

opini yang telah dikemukan oleh mereka. 
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C. Konsep Pelajar 

Sebutan “pelajar” diberikan peserta didik yang sedang mengikuti proses 

pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan dirinya melalui jalur, 

jenjang dan jenis pendidikan. Peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang 

yang terkait dalam proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti 

sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. (Sinolungan, 1997). Peserta 

dalam arti sempit inilah yang disebut sebagai pelajar. Dikatakan pelajar sebab 

mereka mengikuti pembelajaran dalam konteks pendidikan formal, yakni 

pendidikan di sekolah. Jadi, kesimpulan konsep pelajar dalam penelitian ini 

adalah seorang remaja yang sedang megikuti pembelajaran di pendidikan formal 

yakni sekolah. 

 

D. Konsep Pergaulan Bebas 

1. Pengertian Pergaulan 

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan 

individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Seperti yang 

dikemukakan oleh aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial (zoon-

politicon), yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari 

kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh besar 

dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan 

itu akan mencerminkan kepribadiannya baik pergaulan positif maupun 

pergaula negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar 

individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan 
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pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke arah prgaulan bebas. (asmawati, 

2013 dari https://ismasmki.wordpress.com/d-artikel/1-tips-praktis/b-

pergaulan/). 

 

2. Manfaat Pergaulan 

Imam Ali RA berkata, “bergaulah dengan orang yang bertakwa dan berilmu, 

niscaya kalian bisa mengambil manfaatnya, karena bergaul dengan orang 

yang suka berbuat baik bisa diharapkan (kebaikannya). Jauhilah kerusakan, 

sungguh jangan bergaul dengan orang -orang yang rusak moralnya, karena 

bergaul dengan mereka akan menular kepada Anda. Janganlah menjalin 

hubungan dengan orang yang hina (rendah akhlaknya) karena itu akan 

menular kepadamu”. Kepribadian seseorang itu dapat menular atau tertular 

orang lain. Demikian halnya dalam etika, pergaulan dan hubungannya dengan 

orang lain. Penularan itu disebabkan oleh pengaruh kedekatan dan pengaruh 

cinta. Adapun manfaat bergaul adalah sebagai berikut 

(http://rijalseventh.blogspot.co.id/2012/11/makalah-agama-pergaulan-dalam-

pandangan.html), yaitu: 

1. Ajang Memastikan Identitas Diri 

Anak bisa melihat apakah dirinya populer di lingkungan teman-temannya 

atau tidak. Sebab, yang terlibat jalan bareng teman adalah anak-anak 

yang sudah terpilih di dalam peer group-nya. Untuk terpilih di dalam 

peer group biasanya harus memiliki persyaratan tertentu. Jika anak 

terpilih berarti ia sudah diterima di lingkungan peer group-nya dan ini 

https://ismasmki.wordpress.com/d-artikel/1-tips-praktis/b-pergaulan/
https://ismasmki.wordpress.com/d-artikel/1-tips-praktis/b-pergaulan/
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bisa Membuat anak lebih percaya diri, ia pun akan lebih memahami 

identitas dirinya. 

 

2. Meningkatkan Kemampuan Berinteraksi dan Ikatan Pertemanan. 

Banyak hal yang bisa dilakukan saat jalan bareng teman, mereka bisa 

tukar pikiran, sharing, saling membantu, saling mengingatkan, dan 

lainnya. Secara langsung hal ini akan meningkatkan kemampuan anak 

dalam berinteraksi sosial. Kegiatan ini pun akan meningkatkan 

kemampuan anak dalam ikatan pertemanannya. 

 

3. Memenuhi Kebutuhan Otonomi 

Saat jalan bareng teman, anak bisa dan bebas menentukan sendiri apa 

yang ia mau. Hal ini membuatnya senang karena otonominya saat itu 

digunakan dengan lebih leluasa, bebas dari aturan yang mungkin 

menurutnya mengekang. 

 

4. Memperkaya Pengalaman 

Pengalaman anak terhadap dunia luar akan meningkat. Misalnya, ketika 

menonton film di bioskop, ia tahu banyak informasi yang di sajikan di 

film tersebut; ketika makan di restoran, ia jadi tahu bahwa makanan di 

restoran berbeda dari masakan di rumah; ketika bermain di game zone, ia 

tahu situasi dan kondisinya yang begitu ramai dan riuh; ia juga bisa 

bertemu dengan berbagai karakter orang beserta gaya dan model 
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berbusananya; ia tahu apa saja yang sedang tren pada saat itu, dan banyak 

lagi. 

 

3. Pengertian Pergaulan Bebas 

Munculnya istilah Pergaulan Bebas karena merupakan salah satu kebutuhan 

hidup dari makhluk manusia sebab manusia adalah makhluk sosial yang 

dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia 

dibina melalui suatu pergaulan (interpersonal relationship). Pergaulan juga 

adalah Hak Asasi Manusia setiap individu dan itu harus dibebaskan, sehingga 

setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, pergaulan antar manusia 

harusnya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma 

budaya, serta norma bermasyarakat. Jadi, secara medis kalau pergaulan bebas 

namun teratur atau terbatasi aturan-aturan dan norma-norma hidup manusia 

tentunya tidak akan menimbulkan ekses-ekses seperti saat ini. 

 

Gunarsa dan Gunarsa (2004:50) mengatakan, “Pergaulan bebas berarti 

pergaulan yang luas antara pemuda dan pemudi. Tidak terlalu menekankan 

pengelompokan yang kompak antara dua orang saja, akan tetapi antara 

banyak muda-mudi.” 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : pergaulan adalah kehidupan 

bermasyarakat yang mempengaruhi kepribadian. Sedangkan Bebas menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak ada batasan. Dalam penelitian 
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ini kesimpulan dari pergaulan bebas adalah kehidupan bermasyarakat yang 

mempengaruhi kepribadian tanpa ada suatu batasan. 

 

Kita tentu tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk pergaulan 

negatif yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas 

norma ketimuran yang ada seperti tidak pulang terlalu larut malam, dan juga 

berteman sewajarnya saja. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar 

dengan baik dilingkungan maupun media massa. Remaja adalah individu 

labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang 

benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pegetahuan yang minim, dan ajakan 

teman-teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi 

generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa. 

 

Memang istilah pergaulan bebas ini diadaptasi dari budaya barat dimana 

orang bebas untuk melakukan hal-hal diatas tanpa takut menyalahi norma-

norma yang ada dalam masyarakat. Berbeda dengan budaya timur yang 

menganggap semua itu adalah hal tabu sehingga sering kali kita mendengar 

ungkapan “jauhi pergaulan bebas”. 

 

4. Faktor Penyebab Pergaulan Bebas. 

Beberapa faktor yang menyebabkan remaja melakukan pergaulan bebas 

adalah (Gunarsa & Gunarsa, 2004): 

1. Penampilan fisik, remaja tidak percaya diri ketika masa pubertas karena 

adanya perubahan fisik. 
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2. Status kedewasaan, seperti pemikiran yang masih kekanak-anakan akan 

mudah terpengaruh serta kurangnya sikap bertanggung jawab. 

3. Kekaburan mengenai masa depan dan keragu-raguan mengenai 

tempatnya didalam masyarakat.  

 

5. Dampak Negatif Pergaulan Bebas. 

Dampak dari pergaulan bebas terbagi menjadi 3 (Chomaria, 2008), yaitu:  

1. Kenakalan Remaja. 

Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang dan melanggar aturan 

sehingga mengganggu ketertiban dan ketenangan hidup masyarakat. 

Contoh dari kenakalan remaja adalah perampokan, pembunuhan, 

pencurian, perkosaan, tawuran, pelacuran, pencurian, sampai membolos 

sekolah. 

 

2. Seks Bebas. 

Kebanyakan remaja melakukan seks bebas karena didorong oleh 

keinginannya sendiri untuk merasakan kenikmatan duniawi semata tanpa 

mempertimbangkan agama dan nilai moral. Dorongan seksual remaja 

timbul akibat banyaknya media massa cetak maupun elektronik yang 

banyak mengekspose tentang pornografi sehingga banyak remaja yang 

terpengaruh untuk mengikuti. 
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3. Narkotika. 

Awalnya remaja yang penasaran dengan narkoba yang ditawarkan akan 

coba-coba lalu mulai meningkatkan dosis penggunaan akhirnya menjadi 

kecanduan. Pemasok awalnya memberi dengan gratis tetapi ketika sudah 

kecanduan, pemasok baru member harga mahal untuk narkoba ini. 

Pecandu akan mulai mengalami perubahan suasana hati, pola pikir dan 

perilaku. Beberapa narkotika seperti heroin, putaw dll memberikan efek 

menyenangkan dan bebas pada awalnya kepada pemakai. Efek jangka 

pendek dari narkoba ini adalah kerusakan atau gangguan organ tubuh, efek 

jangka panjangnya dapat menyebabkan kerusakan otak sampai kematian. 

 

E. Konsep Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Hasan Bisri (1995:26) mengartikan remaja adalah mereka yang telah 

meninggalkan masa kanak-kanak yang penuh dengan ketergantungan dan 

menuju masa pembentukan tanggung jawab. Menurut Kartini Kartono 

(1992:37) adalah suatu tingkatan umur dimana anak-anak tidak dapat disebut 

anak-anak tetapi belum dikatakan dewasa, dan usia anak apabila diantara 14 

tahun dan belum menikah. 

 

Sarwono (2001:18) memberikan definisi tentang remaja lebih konseptual, 

yaitu Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat 

pertama kali menunjukklan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia 

mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologi 
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dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari 

ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh keadaan yang relatif lebih 

mandiri. 

 

Zakiah Darajad (1995:45) mendefinisikan remaja sebagai tahap umur yang 

datang setelah masa kanak-kanakan berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik 

yang cepat terjadi pada tubuh remaja luar dan membawa akibat yang tidak 

sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan serta kepribadian remaja. 

 

2. Perkembangan Fisik Remaja 

Masa Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa, bukan 

hanya dalam artian psikologis, tetapi juga fisik. Bahkan, perubahan-

perubahan fisik yang terjadi itulah yang merupakan gejala primer dalam 

pertumbuhan remaja. Sementara itu, perubahan-perubahan psikologis muncul 

antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik itu. 

 

Diantara perubahan-perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada 

perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh (badan semakin 

panjang dan tinggi). Selanjutnya, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi 

(ditandai dengan haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki) dan 

tanda-tanda seksual sekunder yang tumbuh (Sarwono, 2002:53). 
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3. Perkembangan Psikologi Remaja 

Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang 

berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Setiap tahap usia manusia 

pasti ada tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui. Pada saat 

perkembangan terdapat cirri-ciri khusus pada remaja : 

1. Pertumbuhan fisik yang sangat cepat. 

2. Emosi tidak stabil. 

3. Perkembangan seksual sangat menonjol. 

4. Cara berfikirnya bersifat kausalitas. 

5. Terikat erat dengan kelompoknya. 

 

Secara teoritis beberpa tokoh psikologi mengemukakan tentang batas-batas 

unsur remaja, tetapi dari sekian banyak tokoh yang mengemukakan tidak 

dapat menjelaskan secara pasti tentang batasan usia remaja karena masa 

remaja ini adalah masa peralihan. Masa remaja dapat dibagi dalam 2 periode, 

yaitu : 

1. Periode masa puber usia 12-18 tahun. 

A. Masa pra pubertas : Peralihan dari akhir masa kanak-kanak ke masa 

awal pubertas ciri-cirinya : 

 Anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi. 

 Anak mulai bersikap kritis 

 

B. Masa pubertas usia 14-16 tahun : masa remaja awal cirinya : 

 Mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. 
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 Memperhatikan penampilan. 

 Sikapnya tidak menentu. 

 Suka berkelompok dengan teman sebaya atau senasib. 

 

C. Masa akhir pubertas : peralihan dari masa pubertas ke masa adolesen 

cirinya : 

 Pertumbuhan fisik sudah mulai matang tetapi kedewasaan 

psikologisnya belum tercapai sepenuhnya. 

 Proses kedewasaan jasmaninya pada remaja putri lebih awal dari 

remaja pria. 

 

2. Periode remaja adolesen usia 19-21 tahun merupakan masa akhir remaja. 

Ada beberapa sifat penting pada masa ini adalah : 

 Perhatiannya tertutup pada hal-hal realistis. 

 Mulai menyadari akan realistis. 

 Sikapnya mulai jelas tentang hidup. 

 Mulai Nampak minat dan bakatnya. 

 

4. Remaja Sebagai Anggota Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan primer hampir setiap individu, sejak lahir, 

sampai datang waktunya ia meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga 

sendiri. Sebagai lingkungan primer, hubungan antar manusia yang paling 

intensif dan paling aawal terjadi dalam keluarga. Sebelum seorang remaja 
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mengenal lingkungan yang lebih luas, ia terlebih dahulu mengenal 

lingkungan keluarganya. 

 

Oleh karena itu, sebelum mengenal norma-norma dan nilai-nilai dalam 

masyarakat umum, pertama kali Ia menyerap norma-norma dan nilai-nilai 

yang berlaku dalam keluarganya. Norma dan nilai itu dijadikan bagian dari 

kepribadiannya. Tidak mengherankan apabila nilai-nilai yang dianut oleh 

orang tua akhirnya juga dianut oleh remaja, sehingga banyak pendapat yang 

mengatakan bahwa segala sifat negatif yang ada pada anaknya ada pula pada 

orang tuanya. Hal itu bukan semata-mata karena faktor bawaan atau 

keturunan, melainkan karena proses pendidikan atau proses sosialisasi 

(Sarwono, 2004:114). Proses ini pada hakikatnya ditimbulkan oleh norma dan 

nilai yang berlaku dalam keluarga, yang diturunkan melalui pendidikan dan 

pengasuhan orang tua terhadap anak-anak mereka secara turun temurun. 

 

5. Remaja Dalam Masyarakat 

Masyarakat sebagai lingkungan tersier (ketiga) adalah lingkungan terluas 

bagi remaja sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Remaja akan 

dihadapkan kepada berbagai pilihan yang tidak jarang menimbulkan 

pertentangan batin di dalam diri remaja itu sendiri. Pertentangan batin itu bisa 

berupa konflik yang ada beberapa macam jenisnya (Sarwono, 2008:131), 

yaitu : 

a) Konflik mendekat-mendekat 
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Ada dua hal yang sama kuat nilai positifnya, tetap saling bertentangan. 

Misalnya, Tono sudah berjanji kepada kawannya untuk berkemah (hal 

positif pertama), tetapi Ia tidak mau membantah orang tuanya (hal positif 

kedua). 

 

b) Konflik menjauh-menjauh 

Ada dua hal yang harus dihindari, tetapi tidak mungkin keduanya 

dihindari sekaligus. Misalnya, Udin tahu bahwa teman-temannya banyak 

yang nakal bahkan menjurus kepada kejahatan sehingga Udin ingin 

menyingkir dari kelompok itu (hal negatif pertama). Akan tetapi, Udin 

tidak berpaling kepada orang tuanya karena Udin sudah jenuh, bosan, dan 

marah kepada orang tuanya (hal negatif kedua). 

 

c) Konflik mendekat-menjauh 

Suatu hal tertentu sekaligus mengandung nilai positif dan negatif. 

Misalnya, Viktor diajak menonton film porno di rumah seorang 

kawannya. Viktor sangat ingin menonton film itu karena 

keingintahuannya (hal positif). Akan tetapi, Viktor pun tahu bahwa film 

tersebut tidak boleh dilihatnya (hal negatif). 

 

6. Perilaku Menyimpang Pada Remaja 

Faktor penyebab perilaku menyimpang yang mengindikasikan terjadinya 

kenakalan pada remaja Philip Graham dalam Sarwono (2004:208) 

membaginya ke dalam dua faktor, yaitu : 
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1. Faktor lingkungan 

a. Kekurangan gizi 

b. Kemiskinan di kota-kota besar 

c. Gangguan lingkungan 

d. Migrasi 

e. Faktor sekolah 

f. Keluarga yang tercerai berai 

g. Gangguan dalam pengasuhan dalam keluarga 

 

2. Faktor Pribadi 

a. Faktor bakat yang mempengaruhi emosi 

b. Cacat tubuh 

c. Ketidakmampuan untuk meyesuaikan diri 

 

F. Kerangka Pikir 

Pergaulan adalah hak mutlak dari setiap makhluk hidup yang merupakan 

makhluk sosial. Pergaulan bermakna untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia 

yang paling dasar yaitu pengakuan atas keberadaannya sebagai makhluk individu 

sekaligus makhlus sosial. Fenomena pergaulan remaja yang bersifat dinamis 

namun terkadang kurang mendapat perhatian atau kurang kontrol dari diri 

sendiri, keluarga dan bahkan masyarakat. Proses ini dapat disebabkan karena 

melemahnya kontrol sosial, norma, agama serta kaidah sosial lainnya. 
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Saat ini pergaulan remaja telah melewati batas seperti berpegangan tangan di 

tempat umum, pasangan muda mudi yang berpelukan di tempat keramaian, 

berciuman tanpa melihat keadaan lingkungan sekitar sampai melakukan 

hubungan seks diluar nikah. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang 

mengkhawatirkan, dimana pelaku pergaulan bebas kebanyakan dilakukan oleh 

remaja atau masih berstatus pelajar yang semestinya dapat bersikap secara 

intelektual. 

 

Pelajar adalah individu yang rentan bersinggungan dengan pergaulan bebas 

karena faktor emosi dan kepribadian mereka yang masih sangat labil, biasa 

disebut dengan istilah proses pencarian jati diri. Meskipun demikian, tidak semua 

pelajar setuju akan pergaulan bebas bahkan tidak sedikit yang memberikan citra 

positif atau bertindak secara intelektual dan berprestasi. Mereka juga punya hak 

atas jawab (opini) terhadap tindakan pergaulan bebas dan juga tindakan yang 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Hak jawab ini diberikan mengingat tidak semua pergaulan mengarah pada hal-hal 

negatif. Ada hal positif lainnya yang hanya diketahui oleh pelajar itu sendiri. 

Masyarakat sebagai bagian terkecil dari keberadaan pelajar hanya mampu 

menilai dari sisi luar. Diperlukan penjelasan secara mendalam alasan keterlibatan 

mereka dalam pergaulan bebas dan tindakan pelajar dalam merespon pergaulan 

bebas yang merekan alami. 
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PERGAULAN BEBAS DIKALANGAN 

REMAJA 

OPINI PELAJAR TERHADAP PERGAULAN 

BEBAS DI KALANGAN 

TINDAKAN PELAJAR TERHADAP 

PERGAULAN BEBAS DI KALANGAN 

REMAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Kerangka Pikir 


