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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

 masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak 

mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun 

perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun 

cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. 

Maraknya perilaku free seks di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai hal, 

yaitu faktor dari dalam diri remaja yang meliputi karakteristik individu, 

pengetahuan seksual remaja dan lain sebagainya. 

Hasil penelitian menunjukkan, para pelaku seks memiliki pengalaman 

melakukan hubungan intim. Sebagian besar pertama kali melakukan hubungan 

intim bersama pacar mereka di kos atau di rumah pacar mereka. Alasan saling 

sayang menjadi faktor utama yang membuat mereka melakukan hal tersebut. 

Walaupun setelah melakukan mereka memiliki perasaan takut jika diketahui orang 

tua mereka. Para remaja berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan 

perilaku seks mereka agar tidak diketahui orang lain terutama orang tua 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perilaku free seks sudah menjadi fenomena di kalangan remaja, tak terkecuali 

pada remaja di Kota Gorontalo khususnya di lingkungan siswa dan 

mahasiswa. 
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2. Faktor-faktor penyebab munculnya perilaku seks pra nikah beradasarkan hasil 

penelitian diantaranya adalah 1) Masalah ekonomi, hal ini memicu para 

remaja yang merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadi mereka 

mengambil jalan pintas dan mudah untuk mendapatkan uang dengan menjadi 

pelaku seks bebas. 2) Masalah keluarga, kegagalan fungsi keluarga, hal ini 

memicu mereka untuk berperilaku bebas bahkan melanggar norma sekalipun, 

karena merasa tidak ada yang peduli atau mencegah hal tersebut. 2) Pengaruh 

Lingkungan pergaulan, remaja di lingkungan yang kurang memadai, misalnya 

dekat dengan tempat pelacuran, maka kemungkinan akan terjadinya perilaku 

seks pranikah semakin besar. Juga adanya lingkungan teman-teman 

bergaulnya, dimana kebanyakan dari mereka melakukan seks bebas, hal itu 

juga akan mendorong si remaja untuk mengikuti pola perilaku seks tersebut. 

1.2.Saran 

a. Bagi Kaula Muda 

 Sebagai harapan masa depan bangsa, seharusnya remaja mengetahui benar 

tanggung jawab dan kewajiban besar yang dibebankan di bahu mereka. Oleh 

karena itu, agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif yang merugikan diri sendiri 

maupun pihak lain, maka mahasiswa harus membentengi diri dengan cara 

memperdalam pengetahuan agama dan bergaul dengan teman-teman yang baik. 

Dengan cara-cara tersebut dapat terhindar dari pengaruh buruk lingkungan yang 

akan menjerumuskan dalam perbuatan maksiat, yang merupakan pelanggaran 

terhadap agama maupun norma masyarakat. 
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b. Bagi Orang Tua 

 Sikap orang tua yang kurang memperhatikan anak bahkan untuk hal kecil 

seperti cara berpakaian ternyata berpengaruh terhadap perilaku seks bebas. Oleh 

karena itu orang tua harus meluangkan waktu untuk memperhatikan anak, serta 

mengontrol kegiatan mereka, mengawasi apabila mereka tinggal jauh dari orang 

tua. 

 

 


