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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan lembaga terkecil di dalam masyarakat yang terbentuk 

melalui perkawinan, namun perannya sangat besar. Keluarga inti (nuclear family) 

merupakan kelompok sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya 

yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga sendiri. Keluarga ini juga 

bisa disebut dengan keluarga konjugal (konjugal family) yaitu keluarga yang 

terdiri dari pasangan suami istri bersama anak-anaknya. Keluarga lazimnya yang 

disebut rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah 

dan proses pergaulan hidup (Hendi & Wahyu, 2001). 

Keluarga merupakan media awal dari suatu proses sosialisasi. Begitu 

seorang bayi dilahirkan, ia sudah berhubungan dengan kedua orang tuanya, 

kakak-kakaknya, dan mungkin dengan saudara dekat lainnya. Sebagai anggota 

keluarga yang baru dilahirkan, ia sangat tergantung pada perlindungan dan 

bantuan anggota-anggota keluarganya. Proses sosialisasi awal ini dimulai dengan 

proses belajar menyesuaikan diri dan mengikuti setiap apa yang diajarkan oleh 

orang-orang dekat sekitar lingkungan keluarganya, seperti belajar makan, 

berbicara, berjalan, hingga belajar bertindak dan berperilaku yang pada akhirnya 

akan merujuk pada kepribadian. 

Mengingat fungsi keluarga yang diantaranya adalah pertama, keluarga 

berfungsi untuk mengatur penyaluran dorongan seks, tidak ada masyarakat yang 
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memperbolehkan seks sebebas-bebasnya antara siapa saja dalam masyarakat. 

Kedua, reproduksi berupa pengembangan keturunan pun selalu dibatasi dengan 

aturan yang menempatkan kegiatan ini dalam keluarga. Ketiga, keluarga berfungsi 

untuk mensosialisasikan anggota baru masyarakat sehingga dapat memerankan 

apa yang diharapkan darinya. Keempat, keluarga mempunyai fungsi afeksi: 

keluarga memberikan cinta kasih pada seorang anak. Kelima, keluarga 

memberikan status pada anak bukan hanya status yang diperoleh seperti status 

yang terkait dengan jenis kelamin, urutan kelahiran dan hubungan kekerabatan 

tetapi juga termasuk didalamnya status yang diperoleh orang tua yaitu status 

dalam kelas sosial tertentu. Keenam, keluarga memberikan perlindungan kepada 

anggotanya, baik perlindungan fisik maupun perlindungan bersifat kejiwaan 

(Sunarto, 2004: 63-64). 

Abu Ahmadi dalam “Sosiologi Pendidikan” mengatakan bahwa manusia 

hidup dalam masyarakat, maka tingkah laku tidak saja merupakan penyesuaian 

dari fisik lingkungannya, tetapi dipengaruhi oleh lingkungannya yang ada di 

sekitarnya. Pada masa seorang masih bayi atau kanak-kanak, orang tua 

memberikan tuntunan terhadap anak-anak agar ia menerima nilai dan memiliki 

pola-pola tingkah laku yang baik. Di sekolah anak mendapat tuntunan dari guru, 

teman-teman sebaya untuk bertingkah laku dan diterima oleh mereka dan setelah 

dewasa seseorang tidak terlepas dari tuntunan yang lain (suami/istri, majikan, 

teman sekerja, tetangga, dan sebagainya) agar dia bertingkah laku yang dapat 

diterima oleh mereka (Abu Ahmadi, 2002). 
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Proses sosialisasi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

kita apalagi dalam keluarga, yang mana tempat proses sosialisasi tersebut pertama 

kali terjadi. Setiap individu disaat dia tumbuh menjadi dewasa memerlukan suatu 

system nilai sebagai semacam tuntutan umum untuk mengarahkan aktivitasnya 

dalam masyarakat dan berfungsi sebagai tujuan akhir pengembangan 

kepribadiannya. Orang tua mewariskan kepada anak-anak mereka meskipun 

sering dengan cara informal dan tidak disadari. Sistem nilai masyarakat mereka 

tentu saja dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu disana sini dengan 

pandangan-pandangan mereka sendiri, karena dalam hampir semua masyarakat 

nilai-nilai keagamaan amat diprioritaskan karena nilai-nilai ini memberikan 

aturan-aturan paling luhur mengenai hubungan orang tua dengan anak. Nilai-nilai 

yang mengatakan bahwa seseorang belajar pada lutut ibunya merupaka nilai-nilai 

yang paling dalam tertanam dalam pribadinya, fakta ini antara lain menjelaskan 

mengapa dia mudah dipengaruhi oleh saran orang tua. Tidak ada masyarakat yang 

membiarkan orang tua mengabaikan sama sekali tugas memoralitas anak-anak 

mereka, karena indoktrinasi (penanaman) nilai-nilai masyarakat yang mereka 

lakukan penting sekali untuk mempertahankan masyarakat itu sendiri pada 

generasi akan datang. Nilai-nilai keagamaan merupakan landasan sebagian besar 

sistem nilai-nilai sosial (Nottingham, 2000). 

Namun dalam kenyataannya pada masyarakat sekarang masih banyak atau 

bahkan banyak sekali remaja yang dalam kesehariannya memiliki kepribadian 

yang kurang baik dan akhirnya menjadi berprilaku tidak baik atau negatif dalam 

kehidupannya bermasyarakat. Hal ini dirasa sangat tidak wajar sekali apabila kita 
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mengacu pada salah satu fungsi keluarga yang terkemuka diatas dan dapat 

disimpulkan, bahwa keluarga merupakan sumber dari segala perkembangan anak. 

Anak akan menjadi apa nantinya kelak, keluargalah yang berpengaruh. Orang tua 

sangat berperan besar dalam membentuk sikap kepribadian anak. Orang tua 

mempunyai peran besar dalam menanamkan sikap religi yang besar pada anak, 

sebab sangat percuma bila anak beragama diluarnya saja tapi dalam hati anak 

tidak menanamkan jiwa beragama. 

Seperti halnya yang terjadi di desa Wanajaya, Kec. Wanaraja, Kab. Garut. 

Disana terdapat beberapa perilaku remaja putri yang sangat tidak mencerminkan 

nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya seperti, sering main malam, 

gaya berpacaran yang bebas, cara berpakaian yang tidak sopan, mabuk-mabukan 

dan lain-lain akibat pergaulan bebas. Tindakan asusila yang dilakukan oleh 

mereka ini dirasa adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi. Dari hasil pengamatan 

penulis dari remaja putri usia 16-18 yang berjumlah 329, penulis melihat hampir 

30% atau 99 remaja putri melakukan perilaku asusila itu. Akan tetapi, selain 

berbagai penyimpangan asusila yang dilakukan remaja putri disana, keluarga 

disana pun juga melakukan fungsinya sebagai keluarga, dimana mereka 

melakukan fungsinya yang pertama, melakukan sosialisasi kepada anak-anaknya 

tentang nilai-nilai agam islam dan bahaya seks bebas. Kedua, fungsi afeksi, 

dimana keluarga memberikan cinta kasih agar sang anak tidak terpuruk atau 

smapai broken home. Ketiga, memberikan pemahaman nilai-nilai Agama islam 

dengan cara di ajari mengaji dirumah, diajak pengajian atau di pesantrenkan. 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

dan ingin meneliti serta mengkaji kembali tentang perilaku remaja putri dan 

penanggulangan seks bebas di desa Wanajaya, Kec. Wanaraja Kab. Garut. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang 

teridentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Adanya perilaku asusila yang dilakukan oleh remaja putri usia 16-18 di 

Desa Wanajaya, Kec. Wanaraja, Kab. Garut. 

2. Peran dan fungsi keluarga dalam mensosialisasikan nilai-nilai agama 

islam dan seks bebas di Desa Wanajaya, Kec. Wanaraja, Kab. Garut. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasar pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil 

rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku seks bebas remaja putri di Desa Wanajaya, Kec. 

Wanajara Kab. Garut? 

2. Bagaimana model sosialisasi nilai agama Islam pada keluarga di Desa 

Wanajaya, Kec. Wanaraja, Kab Garut? 

3. Bagaimana peran keluarga dalam menanggulangi seks bebas ramaja 

usia 16-18 di Desa Wanajaya, Kec. Wanaraja Kab. Garut? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasar pada uraian rumusan masalah diatas, maka dapat diambil tujuan 

penulisan yang akan diteliti sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui penyebab perilaku seks bebas remaja putri di Desa 

Wanajaya, Kec. Wanaraja Kab. Garut. 

2. Untuk mengetahui model sosialisasi nilai agama islam pada keluarga di 

Desa Wanajaya, Kec. Wanaraja Kab. Garut. 

3. Untuk mengetahui peran keluarga dalam menanggulangi seks bebas 

remaja di Desa Wanajaya, Kec. Wanaraja Kab. Garut. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1.5.1. Kegunaan Teoritis 

1. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi khasanah 

keilmuan terutama dalam bidang social. 

2. Dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melaksanakan penelitian 

sejenis secara lebih mendalam. 

3. Serta bisa menjadi acuan penelitian lebih lanjut untuk studi kasus 

yang lebih luas. 

1.5.2. Kegunaan Praktis 

1. Dapat memberikan wawasan lebih bagi masyarakat tentang 

sosiologi terutama dalam penerapan model sosialisasi nilai agama 

pada keluarga. 

2. Menjadi syarat dan tanda bagi penulis untuk menyelesaikan studi di 

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Penelitian skripsi ini dapat menjelaskan mengenai sosialisasi merupakan 

proses belajar seseorang menuju pembentukan kepribadian mulai pemahaman 

mengenai kesadaran terhadap diri. Sosialisasi juga dapat dimaknai sebagai suatu 

proses dimana individu mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-

unsur kebudayaan, tradisi, perilaku, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. 

Di mulai dari lingkungan keluarganya dan kemudian meluas pada masyarakat, 

lambat laun dengan keberhasilan penerimaan atau penyesuaian tersebut maka 

individu akan menjadi bagian dari keluarga atau masyarakat. Pada dasarnya setiap 

manusia melakukan proses sosialisasi dari lahir hingga meninggalnya manusia 

sebagai makhluk sosial yang senantiasa mempunyai kecendrungan untuk hidup 

bersama dalam suatu bentuk pergaulan hidup yang disebut masyarakat. Di dalam 

kehidupan masyarakat manusia dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya melalui suatu proses-proses penyesuaian diri terhadap 

masyarakat dalam sosiologi dinamakan proses sosialisasi. 

Menurut Peter. L. Berger, (Ihromi,1999:56) sosialisasi adalah proses 

seorang anak belajar menjadi seseorang yang berpartisipasi dalam masyarakat, 

yang dipelajari dalam sosialisasi adalah peran-peran, sehingga teori sosialisasi 

menjadi peran dan dalam garis besar yang dikatakan bahwa, sosialilasi dapat 

dibandingkan mengenai suatu proses belajar dalam individu yang dimana proses 

itu tidak hanya semata-mata mengajarkan tentang pola-pola dan prilaku sosial 

kepada individu untuk mengembangkan dirinya atau melakukan proses 

kedewasaan diri. 
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Soerjono Soekanto (2009:47) Sosialisasi adalah proses sosial tempat 

seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai 

dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Contoh: Bu Ani mengajarkan anaknya 

untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan dengan tujuan untuk 

menjadikan kepribadian anaknya menjadi lebih baik lagi. 

Karel J.Veeger dalam buku sunarto dan salah seorang pakar sosiologi 

berusaha menjabarkan pemikiran Mead mengenai sosialisasi simbolis, menurut 

Karel J. Veegar pokok pikiran sosialisasi ada tiga, yang pertama, yaitu bahwa 

manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (think) atas dasar makna (meaning) yang 

mempunyai suatu bagian (Sunarto, 2004:43). 

Sosialisasi merupakan proses awal dari pembentukan kepribadian seorang 

anak atau remaja yang dimulai dari keluarga sebagai wadah awal dari penerapan 

sosialisasi tersebut. Adapaun mengenai nilai-nilai agama menjadi salah satu poin 

penting yang disosialisasikan pada keluarga, Menurut Chabib Thoha, Penanaman 

nilai adalah suatu tindakan, perilaku atau proses menanamkan suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dimana 

seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang 

pantas atau tidak pantas dikerjakan (Thoha, 2000:61). 

Dari pemaparan di atas mengenai sosialisasi ini juga tidak lepas dari sebuah 

tindakan sosial yang menjadi bentuk aksi dari sosialisasi, dimana tindakan sosial 

adalah semua perilaku-perilaku individu yang didasarkan pada motivasi yang 

tinggi dengan tindakan perilaku individu tersebut yang memberi arti subyektif, 
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tindakan itu disebut sosial karena tujuan-tujuan melalui tindakan-tindakan sosial 

di masyarakat. Arti subyektif tersebut dihubungkan dengan individu yang ingin 

bertindak yang mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya dengan 

melibatkan berbagai pihak dalam suatu bidang tertentu seperti perilaku sosial seks 

bebas atau hubungan pranikah di kalangan remaja. 

Menurut Max Weber, dunia ini terwujud karena tindakan sosial di 

masyarakat yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Manusia melakukan 

sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukannya dan ditujukan untuk 

mencapai apa yang mereka inginkan. Setelah memilih sasaran, mereka 

memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan. 

Sosialisasi dalam penanaman nilai agama Islam pada keluarga juga pada 

kenyatannya tidak luput dari adanya sebuah penyimpangan sosial, dimana 

penyimpangan sosial adalah setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok dan dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap 

norma-norma kelompok atau masyarakat yang berlaku dilingkungan di Desa 

Wanajaya tersebut. 
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Gambar 1.1 

Skema Konseptual Kerangka Pemikiran 
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