
 

 

ABSTRAK 

 

Drio Brata Herlangga: Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Seks Bebas di 

Kalangan Remaja (Studi Kasus di Desa Kasomalang Kulon Kecamatan 

Kasomalang Kabupaten Subang). 

 

Dalam fenomena yang ada, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menyebabkan terjadinya suatu kehidupan yang dinamis. Secara tidak 

langsung semua orang dituntut untuk mengikuti arus perkembangan tersebut, 

sehingga masyarakat khususnya remaja akan menghadapi perubahan dalam segala 

aspek kehidupan. Dengan perubahan yang terjadi tentunya harus ada penyesuaian 

diri. Ada sebagian remaja yang akhirnya kesulitan melakukan penyesuaian diri 

tersebut, sehingga menimbulkan kecemasan dalam diri remaja dan akhirnya akan 

mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang. Demi terpuaskannya 

keinginan sendiri meskipun merugikan diri sendiri ataupun orang lain, seks bebas 

di kalangan remaja. Secara tidak langsung dianggap perilaku yang menyimpang 

dan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Maka hal tersebut sangat 

menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui faktor penyebab terjadinya seks bebas di kalangan remaja, kemudian 

mengetahui dampak seks bebas yang ditimbulkan oleh remaja di sekitar 

lingkungan, dan mengetahui tanggapan remaja terhadap seks bebas. 

 Penelitian ini bertolak pada dasar pemikiran bahwa remaja yang 

seharusnya adalah harapan bangsa, negara dan agama yang akan menjadi 

pemimpin dimasa yang akan datang, sementara yang terjadi pada remaja ini, 

perilakunya sudah mengalami penyimpangan yang diakibatkan oleh perubahan 

sosial yang sangat cepat, sehingga perubahan perilakunya dipengaruhi oleh 

berbagai faktor salah satunya remaja dengan lingkungan sekitarnya. 

 Dalam penyusunan penelitan ini, penulis menggunakan metode deskriptif, 

yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan pada kondisi 

obyek yang akan diteliti. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan dan melukiskan 

secara sistematis dari studi kasus tersebut. Adapun teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi dan wawancara. 

 Hasil dari penelitian tentang faktor penyebab terjadinya seks bebas di 

kalangan remaja faktor lingkungan, keluarga, ekonomi dan teknologi. Namun 

yang manjadi faktor utamanya dari lingkungan karena para remaja terhasut oleh 

temannya sehingga mereka mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas.  

Dampak seks bebas dapat diketahui bagi perempuannya akan menyebabkan 

kehamilan di luar nikah, dan bagi laki-laki mempertanggung jawabkan sendiri 

dengan apa yang sudah dilakukannya. Untuk tanggapan remaja pelaku seks bebas 

mengatakan tujuannya hanya sekedar mencari kesenangan/melampiaskan nafsu 

seksualnya. 

 


