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MOTTO 
 
 
 
 

 

Takwa adalah suatu yang peka dalam diri pribadi , hening dan jernih 

dalam perasaan, diliputi rasa takut, mawas diri, mengatasi berbagai 

rintangan dijalan‐jalan yang penuh dengan keinginan, duri hawa 

nafsu, duri ambisi, duri rasa takut dan bimbang, duri harapan palsu 

pada yang tidak memiliki pengharapan dan ketakutan bohong pada 

yangn tidak memiliki manfaat dan mudharat, dan puluhan duri 

lainnya♣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

♣ Tafsir Az Zilal, Jilid I.   
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ABSTRAK 

  

Permata Sari, Indah. 2010 

Sebab – Sebab Remaja Hamil Di luar Nikah ( Studi Kasus 3 Remaja Di 
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan . 
 
Skripsi, Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga. 
 
 

Remaja sangat memerlukan perhatian yang serius dalam 
perkembangannya. Bagi suatu bangsa mereka merupakan generasi penerus 
yang kelak akan menjadi tulang punggung dan sekaligus mewarisi 
kelangsungan bangsa ke depan. Perkembangan teknologi, pola asuh, teman 
sebaya, lingkungan yang semakin lama semakin bebas tak terkendali yang 
tidak diimbangi dengan penanaman nilai-nilai keagamaan yang baik 
menyebabkan banyak remaja yang terjerumus kedalam pergaulan bebas. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab- sebab 
remaja hamil diluar nikah. Baik itu berkaitan dengan teman sebaya, 
kehidupan ekonomi, pendidikan, gaya pengasuhan lingkungan dan pergaulan 
dengan teman yang lebih tua. 

Metode pengumpulan data penulis peroleh melalui observasi dan 
wawancara. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif 
kualitataif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
mengambarkan keadaan subyek dengan memperhatikan fakta-fakta yang 
tampak sebagaimana adanya. 

Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwasanya faktor – faktor yang 
menyebabkan remaja hamil di luar nikah adalah faktor pola asuh orang tua 
yang tidak sesuai dengan perkembangan remaja; menerapkan pola asuh yang 
otoriter sehingga menyebabkan remaja tertutup terhadap orang tuanya, pola 
asuh yang bebas, yang menyebabkan remaja melakukan segala sesuatu yang 
ia inginkan, dan orang tua kurang memberikan pengasuhan dikarenakan 
kesibukan. Selain pola asuh, kurangnya perhatian dari orang tua karena 
banyaknya kesibukan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan remaja 
hamil di luar nikah.  

 
 

Kata Kunci. 
Remaja, Hamil, Di luar Nikah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  A. PENEGASAN JUDUL 

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan kekaburan pengertian dalam 

memahami judul skripsi ini, maka peneliti akan membatasi atau memberi 

penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1.  Remaja 

Menurut Zakiyah Darajat, mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada 

pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa.1 Pada masa 

peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik 

maupun psikis. Baik ditinjau dari segi fisik maupun psikis mereka bukan lagi 

anak-anak. Mereka juga belum bisa dikatakan manusia dewasa yang memiliki 

kematangan fikiran.2   

Menurut Konopka masa remaja meliputi 3 fase yaitu fase awal 12-15 

tahun, fase madya 15-18 tahun dan fase akhir 19-22 tahun.3  

Remaja yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah remaja 

yang berusia antara 14 – 16 tahun. Remaja dalam usia ini masuk dalam 

kategori remaja awal dan remaja madya. Dipandang sebagai masa “ Strom 

                                                 
1 Zakiyah Darajat, Konseling dan Psikoterapi Islam, ( Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 

2002), hal 31 
2 Ibid, hal 32. 
3 Pikunas, Psikologi Perkembangan Remaja dan Remaja, disadur oleh Syamsu Yusuf, 

(Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2004), hal 184.   
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dan Stress”, frustasi dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi 

dan melamunkan mengenai cinta, dan perasaan tersisihkan dari kehidupan 

sosial budaya orang dewasa.4  

2.  Hamil di luar nikah 

Hamil yaitu suatu proses pertemuan antara sel telur dan sperma sehingga 

menjadi embrio yang terjadi kepada wanita pada masa subur dengan salah 

satu ciri yaitu terlambatnya siklus haid.5 Hamil di luar nikah yaitu suatu 

proses kehamilan yang terjadi sebelum adanya sebuah pernikahan sehingga 

anak tidak memiliki status kewarganegaraan yang syah. 

Hamil di luar nikah disebabkan oleh pergaulan bebas, pemerkosaan, 

pola asuh orang tua, pergaulan, diguna-guna oleh kekasih, kehidupan ekonomi 

keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Penulis meneliti remaja hamil di 

luar nikah yang disebabkan oleh pola asuh orang tua. 

3.  Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 

Desa Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan merupakan 

obyek atau lokasi penelitian di sebelah Timur kota Semarang. Juga sebagai 

tempat penelitian yang data-datanya diambil dari 3 keluarga yang memiliki 

latar belakang pendidikan, ekonomi dan keagamaan yang berbeda. Adapun 3 

keluarga tersebut adalah keluarga bapak Sn, bapak Wd, dan bapak Sl.  

                                                 
4 Ibid. hal 184 
5 Aiman Al-Husaini, Tahun Pertama Pernikahan, (Bandung : Irsad Baitus Salam, 2008) hal 

58.   
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  Dari pengertian beberapa istilah di atas, maka yang dimaksud dari 

keseluruhan judul skripsi ini adalah penelitian terhadap sebab – sebab remaja 

hamil di luar nikah. Penulis memilih penelitian di kota Purwodadi ini 

dikarenakan terdapat banyak anak gadis yang mengalami hamil di luar nikah. 

3 keluarga tersebut di atas yang penulis jadikan sebagai informan dalam 

proses interview yang dilakukan penulis untuk menggali data-data yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Anak, khususnya remaja sangat memerlukan perhatian yang serius 

dalam perkembangannya. Bagi suatu bangsa mereka merupakan generasi 

penerus yang kelak akan menjadi tulang punggung dan sekaligus mewarisi 

kelangsungan bangsa kedepan. Bagi orang tua mereka merupakan penerus 

keturunan dan sebagai tempat bertumpu di hari tua kelak. 

Kondisi emosional mereka bermacam-macam, remaja sering 

merasakan perasaan cemas, sering berpikir yang tidak-tidak, dan banyak juga 

yang mengaku sering mimpi buruk. Kecemasan remaja itu, antara lain takut 

jika orang membicarakan mengenai kekuranganya, cemas jika tidak 

diperhatikan, dan lain sebagainya. 

Perlunya pendidikan seks di kalangan remaja ini, karena berbagai 

pengaruh eksternal yang negatif sudah merasuk ke dalam diri remaja. Pengaruh 

yang tidak terbendung itu adalah masuknya bahan bacaan, gambar-gambar 
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porno dan kisah pornografi yang bisa dilihat di kamar remaja secara sendiri. Hal 

ini dipicu oleh kondisi pergaulan zaman sekarang yang sangat memprihatinkan. 

Ini adalah salah satu dampak globalisasi di mana arus informasi dari dunia barat 

begitu cepat merasuki pola hidup generasi sekarang. Budaya barat begitu 

memberikan kebebasan dalam segala hal, contohnya dalam masalah sex. 

Remaja muda menjadi latah, sehingga ikut dalam gaya hidup luar. Belum lagi 

pengaruh teknologi termasuk internet yang kini banyak menawarkan adegan 

syur. 

Dalam masa transisi dan ingin mencoba-coba itulah remaja jangan 

disalahkan jika ia ingin menunjukkan jati dirinya. Bagi yang laki-laki ingin 

menunjukkan apakah ia benar laki-laki sejati. Sedangkan bagi yang wanita ingin 

menunjukkan atau mencoba apakah dirinya termasuk wanita yang normal atau 

tidak. Saat beginilah muncul kasus siswa SMP melahirkan atau hamil di luar 

nikah.  

Selama ini sekolah yang memberikan/menyelipkan pendidikan seks 

kepada anak-anaknya sebatas menerangkan bagaimana anatomi tubuh dan 

fungsi-fungsinya. Proses kehamilan dan cara mencegah kehamilan masih 

dipendam dengan alasan belum saatnya anak diajarkan soal yang berbau vulgar. 

Cara demikian dinilai berbahaya, yakni mendorong anak mencoba sendiri. 

Alasan ini masuk akal jika kita hubungkan dengan teori stimulus-

respons. Semakin besar stimulus yang kita berikan berupa materi terselubung, 

maka anak akan merespons dengan kekuatan yang besar juga. Jika kita 
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menutup-nutupi soal seks dan kehamilan, mereka cenderung ingin 

mendobraknya. 

Rasa ingin tahu dan mencoba pada diri remaja ini yang sulit dikekang, 

baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Yang jelas, kaum wanita 

selalu menjadi korban. Baik korban hamil di luar nikah maupun korban 

cemoohan dari dunia sekitarnya.  

Banyak faktor yang mendorong anak melakukan hal tersebut selain 

faktor di atas, diantaranya yaitu gaya hidup hedonisme atau materialis, 

kurangnya pengetahuan terhadap sex, kurangnya ilmu agama, terlalu bebasnya 

pergaulan baik itu pengaruh teman sebaya ataupun lingkungan, kurangnya 

perhatian orang tua baik disebabkan karena faktor ekonomi, pendidikan 

ataupun pola asuh,  media massa dan pengaruh globalisasi.  

Resiko yang harus ditanggung oleh wanita adalah hamil. Ketika sudah 

terjadi kehamilan, mulai ada pikiran maksiat dan keji yang timbul. Bagaimana 

kehamilannya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana menghindarinya dan 

berbagai macam pertanyaan berkecamuk dipikiran pelaku. Akhirnya yang ada 

difikiran adalah penyelesaian masalah yang berasal dari setan. Aborsi, 

membuang bayi setelah dilahirkan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang 

menjadi pelacur, wanita panggilan dan melakukan bunuh diri karena merasa 

frustasi akan masa depannya.6

                                                 
6 Divana perdana, Beautiful Sex, (Diva press : Jakarta.2004), Cet 111, hal 191.   
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Dari sisi agama dan budaya di dalam masyarakat hamil di luar nikah 

adalah hal yang sulit untuk diterima. Di dalam agama Islam zina tergolong dosa 

besar. Bahkan pada masa nabi dahulu, pelaku zina akan di rajam atau dilempari 

batu , atau dicambuk sampai mati.  

 

Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nur : 30 

≅ è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Áö/ r& (#θÝà x øt s†uρ óΟ ßγ y_ρã èù 4 

 y7 Ï9≡ sŒ 4’ s1ø—r& öΝ çλm; 3 ¨βÎ) ©!$# 7 Î7 yz $yϑÎ/ tβθãèoΨ óÁtƒ ∩⊂⊃∪ 

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah 
mereka menahan pandanganya, dan memelihara 
kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi 
mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
mereka perbuat".7
 
Ayat di atas adalah suatu perintah Allah kepada orang-orang mukmin 

agar memejamkan pandangan matanya dan memelihara kehormatannya dari 

larangan-larangan yang mengakibatkan jatuhnya martabat dan kehormatanya. 

Allah pun mengharamkan zina dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, karena 

zina merupakan dosa besar.    

Dari penjabaran permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik 

melakukan penelitian mengenai pola asuh orang tua yang menyebabkan remaja 

hamil di luar nikah. Di Kecamatan Purwodadi ini banyak sekali remaja hamil di 

                                                 
7 Al-Qur`an An- Nur 24/ 30 
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luar nikah, padahal di kota ini termasuk dalam lingkungan kota yang agamis. 

Anak-anak setiap sore sekolah TPA, habis maghrib mengaji. Bahkan banyak 

sekali perkumpulan pengajian ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Tetapi mengapa di 

lingkungan yang agamis dan dasar pendidikan agama sejak dini tetap tidak bisa 

mencegah anak hamil di luar nikah.  

Penelitian ini menjadi menarik karena tidak hanya dalam keluarga yang 

memiliki latar belakang ekonomi rendah saja, tetapi juga pada orang tua yang 

memiliki latar belakang pendidikan baik, bahkan seorang Kiai besar di tempat 

ini pun anaknya mengalami hamil di luar nikah. Ada yang mengatakan bahwa 

keluarga yang berantakan sebagai penyebab semua penyakit sosial. Steve 

Bidulph mengatakan bahwa faktor penghasilan adalah faktor pertama yang 

penting dipertimbangkan.  

Tetapi hal ini tidak terbukti karena pada titik tertentu di atas garis 

kebutuhan manusia meningkat juga, dari kebutuhan akan materi menjadi 

kebutuhan yang mengarah pada sumber daya manusia. Merasa dihargai, 

disayangi, menjadi bagian dari orang lain, muncul sebagai kebutuhan yang 

paling mendesak dalam kehidupan keluarga yang mapan.8 Hal ini terlihat pada 

keluarga Sn yang memiliki latar belakang pendidikan bagus dan hidup 

berkecukupan tatapi anaknya Dn tetap juga mengalami hamil di luar nikah.  

                                                 
8 Steve Bidulph, The Secret Of Happy Children,( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 

2004), hal 118. 
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Di sinilah peran orang tua sangat diperlukan, sehingga anak mampu 

mandiri dalam memecahakan masalah-masalah yang dihadapinya, yaitu 

dengan memberikan wawasan pengetahuan yang bersifat mendidik karena 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia.9

Darmanto Yatman mengatakan bahwa remaja saat ini sudah tidak 

memiliki nilai-nilai dominan  yang mempengaruhi pembentukan perilaku 

remaja. Dapat juga dikatakan bahwa remaja sudah kehilangan pegangan hidup 

atau norma. Karena tatanan etik moral manusia modern telah mengalami 

penjungkir balikan yang luar biasa sehingga hubungan baik dan buruk itu 

menjadi tidak jelas.10  Karena itulah peradaban dan moralitas ketimuran yang 

islami tetap harus dijaga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat pada 

umumnya, dengan menggunakan metode pengajaran dan bimbingan yang 

tepat terhadap anak.  

Adapun judul dari skripsi ini adalah sebab - sebab remaja hamil di luar 

nikah ( Studi kasus 3 remaja ) di Kecamatan Purwodadi Desa Kuripan Rt 03 

RW 15. 

 

 

    

                                                 
9 Syarif A,Mikarsa, Psikologi Qur’ani, ( Bandung : Pustaka Hidayah, 2002), hal 2. 
10 Republika, Rabu, 12 november 1997, hal 12 . 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian 

ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

 Apakah faktor – faktor yang menyebabkan remaja hamil di luar nikah? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan remaja hamil di luar 

nikah.  

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Kegunaan teoritis 

 Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis sebagai aset 

pengembangan ilmu pengetahuan dan agama yang relevan, khususnya 

berkaitan dengan faktor – faktor penyebab remaja hamil di luar nikah. 

2. Kegunaan praktis 

    Penelitian ini diharapkan berguna bagi kontribusi dan pengembangan 

pengetahuan di bidang studi Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas 

Dakwah UIN Sunan Kalijaga, khususnya untuk Pendidikan Bimbingan 

Konseling kepada orang tua mengenai pola asuh yang benar, sehingga tidak 

terjadi miss komunikasi antara anak dan orang tua yang mengakibatkan 

kenekatan anak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan orang tua. 

F. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penelusuran kepustakaan sejauh yang penulis ketahui melalui 

UPT-S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, belum ditemukan karya yang 
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membahas sesuai dengan topik ini. Meskipun terdapat karya ilmiah (buku, 

artikel, skripsi, tesis dn lain sebagainya ) yang memiliki keterkaitan dengan 

skripsi ini. Berangkat dari survey penulis di UPT-SI UIN Sunan Kalijaga 

Yoyakarta melalui opack computer, menunjukkan bahwa kajian untuk tulisan 

skripsi yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Pertama hasil penelitian saudari Mulat Miyarsih Jurusan Bimbingan 

Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah tahun 2002 dengan judul Konseling 

Anak Hamil di Luar Nikah. Karya ini mempelajari anak-remaja hamil di luar 

nikah dengan melihat ke sebuah lembaga survey seberapa banyak anak yang 

hamil di luar nikah, dengan pilihan-pilihanya aborsi, meneruskan kehamilan 

ataupun bunuh diri. Apakah lembaga ini berpengaruh terhadap pola berfikir 

korban tersebut dikehidupan yang selanjutnya.11

Kedua hasil penelitian saudari Hanifah Jurusan Bimbingan Dan 

Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah tahun 2003 dengan judul skripsi Bimbingan 

Agama Islam Terhadap Anak Dalam Keluarga Muslim di Desa Panjang 

Pundong Bantul. Skripsi ini membahas bagaimana Bimbingan Konseling Islam 

yang dilakukan terhadap anak dengan membentuk sebuah keluarga yang Islami. 

                                                 
11 Miyarsih, Konseling Remaja Hamil di Luar Nikah, Skripsi tidak diterbitkan, ( Yogyakarta : 

Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, 2002). 
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Karena menurut Hanifa penyimpangan yang dilakukan anak adalah akibat dari 

kurangnya bimbingan agama.12

Kemudian ketiga hasil penelitian saudari Risnawati Jurusan Bimbingan 

Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah tahun 2003 dengan judul skripsi 

Hubungan Antara Bimbingan Seksual Dalam keluarga terhadap Pergaulan 

Anak di Dusun Kauman Argomulyo Cangkringan Sleman Yogyakarta. Skripsi 

ini menggunakan deskripsi responden dan deskripsi variable penelitian 

mengenai bimbingan seksual dalam keluarga. Skripsi ini membahas mengenai 

sejauh mana pengertian orang tua mengenai seks terhadap anak. Sehingga 

mereka dapat memberikan informasi yang tepat kepada anak mereka yang 

menginjak dewasa.13  

Adapun data yang penulis peroleh sampai saat ini menunjukkan bahwa 

karya yang mengkaji mengenai judul skripsi penulis sudah banyak, tetapi belum 

ada yang meneliti mengenai bagaimana metode bimbingan yang dilakukan oleh 

orang tua terhadap anak sebelum hamil di luar nikah. 

Sementara itu, penelitian Bimbingan Orang Tua terhadap Remaja Hamil 

di luar Nikah dalam bentuk buku, antara lain adalah karya  Divana Perdana, 

Cara Memaknai Seks Sebagai Amanah Keimanan dan Kemanusiaan. Sebuah 

karya yang mencoba memahami tentang bagaimanakah pergaulan bebas dan 
                                                 

12 Hanifah, Bimbingan Agama Islam Terhadap Remaja Dalam Keluarga Muslim di Desa 
Panjang Pundong Bantul, Skripsi tidak diterbitkan, ( Yogyakarta : Fakultas Dakwah IAIN Sunan 
Kalijaga, 2003). 

13 Risnawati, Hubungan Antara Bimbingan Seksual Dalam keluarga terhadap Pergaulan 
Remaja di Dusun Kauman Argomulyo Cangkringan Sleman Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, ( 
Yogyakarta : Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, 2003).  
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kenakalan anak serta apa yang dilakukan orang tua jika anak  sudah terlanjur 

menjadi korban pergaulan bebas.14  Yang kedua adalah karya Beatrice Sparks, 

Annie’s Baby Sebuah Kisah Nyata  sebuah karya yang bersumber dari buku 

harian seorang anak hamil di luar nikah dikarenakan kurangnya pengetahuan 

mengenai seks.  

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang sudah ada, 

berbeda dengan penelitian penulis. Penulis ingin meneliti faktor – faktor apa  

yang menyebabkan remaja hamil di luar nikah. Dengan harapan apa yang telah 

menimpa anak hamil di luar nikah, tidak terjadi lagi pada generasi selanjutnya. 

Penerapkan prinsip-prinsip emosional dalam keluarga, saling menghargai, 

memahami, memberikan aturan yang jelas, bersikap positif terhadap perilaku 

remaja akan menciptakan hubungan yang baik antara orang tua dan anak 

sehingga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan orang tua.15  

Berangkat dari kenyataan di atas, maka penulis memiliki asumsi bahwa 

masih sangat diperlukan kajian secara mendalam dan detail mengenai 

Bimbingan Orang Tua Terhadap Remaja Sebelum Hamil di luar Nikah, dan 

menjadi jelaslah posisi kajian ini di antara kajian-kajian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

 

                                                 
14 Divana Perdana, Cara Memaknai Seks Sebagai Amanah Keimanan dan Kemanusiaan, 

(Diva Press : Jakarta. 2004 ), hal 52.  
15 Meurice, Steven, Brian Friedlander. Cara- Cara Efektif Mengasuh Remaja Dengan EQ, 

(Kaiva : Bandung.. 2002), Cet 111, hal. 55. 
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G. LANDASAN TEORITIK 

Landasan teoritik merupakan fondasi atau dasar pijak dalam suatu 

penelitian.16 Hal ini  perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang 

kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba dan menjadi ciri bahwa penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.17  

Apa yang dikutip Moeleong dari Snelbecker mengatakan bahwa teori 

adalah seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi yaitu yang 

mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainya 

dengan data atas dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk 

meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.18 Oleh sebab itu penulis 

menjelaskan mengenai faktor – faktor yang menyebabkan remaja hamil di luar 

nikah. Diantaranya :   

A. Faktor Orang Tua  

    1. Pendidikan  

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

latihan.19

                                                 
16  Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, ( UII Press : Yogyakarta. 

2001),Cetakan11, hal5. 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R & D, (Penerbit Alfabeta : 

Bandung. 2008),    Cet. Keempat, hal 52.  
18 Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Penerbit Rosda : Bandung, 2006), 

Cetakan keduapuluh dua, Edisi revisi, hal 57 .    
19 2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Baku Pustaka,1988) hal 204 
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Tilaar merumuskan hakekat pendidikan sebagai suatu proses 

menumbuh kembangkan eksistensi orang tua agar proses pendidikan dapat 

berhasil sesuai dengan tujuan. Berkaitan dengan remaja, sebagaimana telah 

dikemukakan bahwa dalam proses kehidupan banyak dijumpai 

permasalahan yang dialami manusia.20 Lebih lanjut Prawitasari 

mengemukakan bahwa permasalahan yang dialami sering kali tidak dapat 

dihindari meski dengan pengajaran yang baik sekalipun. Hal tersebut  

karena sumber-sumber permasalahan banyak disebabkan hal-hal di luar diri 

manusia.21  

Pendidikan orang tua sangat penting dalam kehidupan keluarga. 

Karena pendidikan mempengaruhi pola pengasuhan orang tua terhadap 

anak. Pendidikan yang memadai membuat orang tua dapat menjalankan 

peranannya dengan baik. Baik sebagai orang tua, pengajar, pembimbing dan 

pendidik bagi anak. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah 

kebanyakan kurang memahami dan menguasai tentang berbagai aspek 

perilaku dirinya maupun orang lain, sehingga orang tua dengan pendidikan 

rendah kurang dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien 

dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai perilaku 

dan tugas perkembangan remaja dengan segala permasalahannya.22 

                                                 
20 Mubarok, Konseling Agama Teori dan Kasus, (Jakarta : Bina Rena Pariwara), 2002, hal 67.  
21 Prawitasari, Pemantauan Diri Salah Satu Cara Untuk Mengendalikan Ketegangan, 

(Yogyakarta : Fakultas Laporan Penelitian Psikologi UGM, 1989), hal : 29-32.  
22 Iskandar, Psikologi Pendidikan, ( Ciputat : Gaung Press, 2009 ) hal 6  
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Sedangkan orang tua yang memiliki pendidikan menengah dan tinggi 

cenderung memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai perannya sebagai 

orang tua dan aspek perilaku remaja. 

Pendidikan dalam keluarga memang telah memberikan segala jenis 

pendidikan, akan tetapi untuk ini pendidikan yang diberikan hanyalah dasar-

dasarnya saja. Oleh karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

pertama bagi perkembangan anak. Pendidikan yang pertama merupakan 

pondasi bagi pendidikan selanjutnya. Semua jenis pendidikan masih 

dikembangkan dan disempurnakan di lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. Dan akhirnya hanya pendidikan moral dan religius saja yang 

bertahan di lingkungan di rumah. 

Disinilah letak arti pentingnya pendidikan bagi orang tua, kompetensi 

orang tua mengenai psikologi remaja adalah pengetahuan yang perlu 

dimiliki orang tua karena erat kaitannya dengan pola pengasuhan orang tua 

terhadap anak. 

    2.  Ekonomi  

Kehidupan ekonomi dalam keluarga memiliki peranan yang penting      

dalam pendidikan. Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang 

ajeg dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi, dalam 

arti makin tinggi derajat pendidikan makin tinggi pula derajat kehidupan 

ekonomi. Terhadap permasalahan ini ternyata banyak bukti yang 

menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling 
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mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi 

mempengaruhi petumbuhan pendidikan.23  

Kehidupan ekonomi sangatlah penting di dalam kehidupan karena 

kehidupan ekonomi orang tua yang rendah tidak akan mampu memberikan 

pendidikan formal yang berkualitas bagi anak - anaknya. Selanjutnya, para 

penganut teori konsensus dan penganut teori konflik sepakat bahwa fungsi 

utama institusi pendidikan dalam kaitan dengan kehidupan ekonomi ini 

adalah agar anak mampu menghadapi permasalahan yang ada pada saat 

sekarang, esok dan dikelak kemudian hari. Untuk itu mereka mendapat 

pendidikan mental, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. 

Proses tersebut terjadi pada semua masyarakat mulai dari yang paling 

tradisional sampai pada yang paling modern.24  

Peran pelaksana pendidikan pada masyarakat tradisional dan modern 

dalam hubungan kehidupan ekonomi adalah : 

a.  Dalam lingkungan keluarga,  kehidupan ekonomi memegang peran utama 

dalam menyiapkan anak agar secepat mungkin mampu melaksanakan 

ekonomi orang dewasa (keterampilan, mental, nilai, sikap). Selain itu 

keluarga juga wajib melakukan pengasuhan dasar, menyerahkan pendidikan 

                                                 
23 Bowles, S and Gintis, H. 1976. Schooling in Capitalist America: Education Reform and the 

Contradictions of Economic Life. New Yor: Basic. Diterjemahkan oleh Adiwikarta 1988 dan Saripudin 2005. hal 
89 

24 Makalah disajikan dalam International Seminar on Lifelong Education (ISLE), Tanggal 22-
23 Agustus 2008 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 
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pada saat anak berusia tertentu kepada sekolah, mendorong, membantu, 

mengawasi anak pada sistem sekolah.  

b.  Dalam lingkungan sekolah, masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi 

rendah mempersiapkan anak mereka ke sekolah dengan kemampuan dasar 

(baca, tulis, hitung), sedangkan pada kehidupan ekonomi yang tinggi 

menyiapkan anak agar ahli dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan 

kualitas dan perlengkapan sarana belajar yang memadai. 

c.  Dalam lingkungan masyarakat, kehidupan ekonomi yang rendah membuat 

seseorang kurang memiliki rasa percaya diri.25

Akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa antara pendidikan dengan 

sistem ekonomi terdapat hubungan dua arah. Dalam masyarakat yang 

memiliki taraf kehidupan ekonomi yang baik, potensi pengembangan 

pendidikan itu lebih besar kerena orang-orang telah lebih siap dan lebih 

banyak dana tersedia. Pendidikan, ekonomi dan pendapatan merupakan 

komponen-komponen utama dari definisi operasional dari status kelas sosial 

atau status sosio ekonomi dan bahwa terdapat suatu korelasi tinggi di antara 

mereka.26

3.  Gaya Pengasuhan Orang Tua 

Keterampilan dalam menyampikan nilai-nilai kepada anak ini dapat 

berpusat pada dua hal yang dipengaruhi oleh gaya orang tua. Singgih D. 
                                                 

25 Adiwikarta, S. Sosiologi Pendidikan : Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan 
dengan Masyarakat. ( Jakarta : Ditjen Dikti, 1988 ). Hal 46-47. 

26 Mifflen, Frank J dan Sydney C. M. Sosiologi Pendidikan. ( Bandung : Tarsito, 1986 ), hal 
242. 
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Gunarsa berdasarkan gaya orang tua membedakan tiga cara yaitu (1) cara 

otoriter, (2) cara bebas, (3) cara demokrasi.  

a). Pola asuh otoriter  

Pola asuh yang otoriter akan terjadi komunikasi satu dimensi atau 

satu arah. Orang tua menentukan aturan-aturan dan mengadakan 

pembatasan-pembatasan terhadap perilaku anak yang boleh dan tidak 

boleh dilaksanakannya. Anak harus tunduk dan patuh terhadap orang 

tuanya, anak tidak dapat mempunyai pilihan lain. Orang tua memerintah 

dan memaksa tanpa kompromi. Anak melakukan perintah orang tua 

karena takut, bukan karena suatu kesadaran bahwa apa yang dikerjakan itu 

akan bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Orang tua memberikan tugas 

dan menentukan berbagai aturan tanpa memperhitungkan keadaan anak, 

keinginan anak, keadaan khusus yang melekat pada individu anak yang 

berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lain. Perintah yang 

diberikan berorientasi pada sikap keras orang tua, sikap keras merupakan 

suatu keharusan bagi orang tua. Sebab tanpa sikap keras ini anak tidak 

akan melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

b). Pola asuh bebas  

Pola asuh bebas, berorientasi bahwa anak itu makhluk hidup yang 

berpribadi bebas. Anak adalah subjek yang dapat bertindak dan berbuat 

menurut hati nuraninya. Seorang anak yang lapar, ia harus memasukan 

nasi ke dalam mulutnya sendiri, mengunyah sendiri dan menelan sendini. 
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Tidak mungkin orang tua yang mengunyah dan memasukkan makanan ke 

dalam perut anaknya. Orang tua membiarkan anaknya mencari dan 

menemukan sendiri apa yang diperlukan untuk hidupnya. Anak telah 

terbiasa mengatur dan menentukan sendiri apa yang dianggap baik. Orang 

tua sering mempercayakan anaknya kepada orang lain, sebab orang tua 

terlalu sibuk dalam pekerjaan, organisasi sosial dan sebagainya. Orang tua 

hanya bertindak sebagai polisi yang mengawasi permainan menegur dan 

mungkin memarahi. Orang tua kurang bergaul dengan anak-anaknva, 

hubungan tidak akrab dan anak harus tahu sendini tugas apa yang harus 

dikerjakan. 

Jika perhatikan dua pola asuh tersebut di atas kita dapat 

mengetahui bahwa pola otoriter memandang anak tidak ada pilihan lain, 

kecuali mengikuti perintah dan orang tua. Pada pola yang kedua anak 

dipandang sebagal subjek yang diperbolehkan berbuat menurut pilihannya 

sendiri. Segala tugas diserahkan sepenuhnya pada anak. Dua pola ini 

memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Pola asuh memang 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Pola asuh otoriter memang 

memungkinkan terlaksananya proses transformasi nilai dapat berjalan 

lancar. Akan tetapi anak mengerjakan tugas dengan rasa tertekan dan 

takut. Akibatnya jika orang tua tidak ada mereka akan bertindak yang lain. 

Dia akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan yang telah 

ditetapkan. Pola asuh bebas memang memandang anak sebagai subyek, 
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anak bebas menentukan pilihannya sendiri. Akan tetápi anak justru 

menjadi berbuat semau-maunya; ia berbuat dengan mempergunakan 

ukuran diri sendiri. Pada hal anak berada dalam dunia anak dan dia harus 

masuk pada dunia nilai dan dunia anak. Oleh karena itu anak akan 

kebingungan ibarat anak ayam yang ditinggalkan induknya. Akhirnya 

anak akan lari ke sana-kemari tanpa arah.  

Dalam dua kondisi tersebut di atas tidak akan terjadi pola asuh 

yang bersifat bineka antara orang tua dan anak. Relasi antara orang tua 

dan anak tampak renggang pada pola asuh bebas dan ada batas yang kuat 

serta jurang pemisah antara anak dan orang tua pada pola asuh yang 

otoriter.  

c). Pola asuh domokratis  

Pola asuh ini berpijak pada dua kenyataan bahwa anak adalah 

subjek yang bebas dan anak sebagal makhluk yang masih lemah dan butuh 

bantuan untuk mengembangkan diri. Manusia sebagai subjek harus 

dipandang sebagal pribadi. Anak sebagai pribadi yang masih perlu 

mempribadikan dirinya, dan terbuka untuk dipribadikan. Proses 

pempribadian anak akan berjalan dengan lancar jika cinta kasih selalu 

tersirat dan tersurat dalam proses itu. Dalam suasana yang diliputi oleh 

rasa cinta kasih ini akan menimbulkan pertemuan sahabat karib, dalam 

pertemuan dua saudara. Dalam pertemuan itu dua pdbadi bersatu padu. 

Dalam pertemuan yang bersatu padu akan timbul suasana keterbukaan. 
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Dalam suasana yang demikian ini maka akan terjadi pertumbuhan dan 

pengembangan bakat-bakat anak yang dimiliki oleh anak dengan subur.27

  B. Faktor Keagamaan 

Keagamaan merupakan unsur penting dalam keluarga. Dalam 

penanaman keagamaan perlu adanya metode yang digunakan oleh orang tua 

kepada anak karena metode merupakan unsur penting dalam penanaman 

keagamaan. Agar berjalan dengan baik semua harus memiliki metode yang 

sesuai dengan keadaan anak. Adapun berbagai metode yang dapat digunakan 

oleh orang tua dalam kaitanya dengan pelaksanaan bimbingan terhadap anak 

antara lain : 

1) Pengajaran, yaitu dengan memberikan pengertian kepada anak semenjak 

dini mengenai agama, akhlak, shalat serta hak dan kewajiban anak terhadap 

orang tua. 

2) Ketauladan, yaitu menurut Gabriel Tarde yang merupakan seorang sosiolog 

Perancis dan juga bapak psikologi sosial berpendapat bahwa semua 

hubungan sosial selalu berkisar pada proses imitasi. Bahkan semua 

pergaulan antar manusia itu hanyalah semata-mata berdasarkan atas proses 

imitasi.28 Imitasi berasal dari bahasa inggris to imitate  yang artinya 

mencontoh, mengikuti suatu pola. Istilah imitasi ini secara popular diartikan 

                                                 
27 Singgih D Gunarsa. Konseling Keluarga. Jakarta  : PT  Gunung Mulia. 1983 Hal 82-84. 
28 Abu Ahmadi, Psikologi Social, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), hal 5. 
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sebagai meniru, yang dalam bahasa Arab disebut dengan tauladan.29 Karena 

itulah ketauladanan orang tua sangat penting karena orang tua merupakan  

peletak dasar pribadi anak serta sikap dan tingkah lakunya. Karena anak 

akan melakukan apa yang  orang tua lakukan, katakan dan sebagainya. 

Karena anak-anak belajar memahami rasa marah secara jauh lebih baik 

justru dari orang tua yang bersikap cukup ekspresif  ( bisa mengungkapkan 

perasaanya dengan baik). Anda bisa merasa sangat marah terhadap anak-

anak tanpa harus memukul atau melontarkan cemoohan yang mengecilkan 

hati mereka.30 

3) Perintah, yaitu kalau dalam keteladanan anak melihat apa yang harus ditiru 

sedang dalam perintah ini mendengarkan apa yang diperintahkan. Karena 

membimbing dengan cara memerintah itu merupakan alat pembentuk 

disiplin diri yang positif.31 

4) Pembiasaan,  hal ini sangat baik karena akhlak seseorang dilihat dari 

spontanitas seseorang dalam menghadapi sesuatu, jika spontanitasnya baik 

berarti akhlaknya pun baik. akhlak juga disebut sebagai kebiasaan yang baik 

yang sering dilakukan. Jika sejak kecil anak dibiasakan dengan hal-hal yang 

baik maka kelak dewasa pun ia akan terbiasa dengan sendirinya. 

                                                 
29 Ibid hal 7. 
30 Steve Bidulph Op.cit hal 17. 
31 Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : PT L-Ma’arif. 

1989), hal 26.   
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5) Pengawasan, pengawasan sangat perlu dilakukanoleh orang tua. bukan 

berarti orang tua tidak percaya kepada anak. Karena percaya begitu saja 

tanpa keyakinan yang kuat, berarti kepercayaan itu rapuh. Maka diperlukan 

sikap waspada. Karena percaya begitu saja tanpa ada bukti yang kuat sama 

dengan orang tua tidak perduli kepada anak. 

6) Larangan, terkadang orang tua harus memberikan larangan dan batasan 

kepada anak mengenai hal yang baik dan tidak baik untuk dilakukan karena 

sifat anak cenderung mengikuti ego sesaat tanpa memikirkan efek yang akan 

terjadi akibat tindakanya itu. 

Selain metode untuk penanaman keagamaan penanama nilai – nilai 

keagamaan dalam keluarga juga sangatlah penting. Diantaranya adalah : 

1). Nilai kebenaran   

Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ketahui setiap orang ingin 

mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal baik yang bersumber dari 

dalam dirinya maupun hal-hal yang diluar dirinya. Orang akan merasa 

senang jika dikatakan mengerti sesuatu hal, sebab orang mengerti sesuatu 

disebut pintar. Dia akan merasa susah jika dikatakan tidak mengerti sesuatu 

hal, sebab ia dikatakan bodoh. Dan kenyataan ini dapat kita ketahui bahwa 

orang itu mengejar suatu nilai. Dalam zaman sekarang nilai ini berkembang 

dalam bermacam-macam ilmu pengetahuan, sistem filsafat, teknologi dan 

sebagainya. Setiap orang akan mengejar ini semua, maka ia mengejar suatu 

nilai kebenaran. Nilai kebenaran berkaitan dengan berpikir logis manusia. 
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Sesuatu itu bernilai kebenaran jika dipandang dari akal suatu hal itu benar. 

Jika seseorang dalam memecahkan suatu persoalan yang dihadapi maka ia 

merasa puas, sebab ia telah menemukan kebenaran terhadap sesuatu yang 

tadinya merupakan kesulitan tadi. 

2). Nilai-nilai moral   

Manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. N. Driyarkara S.Y. 

menjelaskan bahwa untuk perkembangan manusia, manusia itu harus 

melaksanakan hukum-hukum yang melekat pada diri manusia sebagai 

manusia. Hukum-hukum ini disebut hukum moral atau kesusilaan. Menurut 

hukum moral manusia itu harus melaksanakan suatu kewajiban, harus cinta 

sejati kepada sesama, meluhurkan martabat dan derajat manusia. Hukum 

moral dan kebebasan adalah dua hal yang melekat pada diri manusia. 

Dengan hukum moral manusia terikat, tetapi manusia bebas untuk 

melaksanakan. Oleh karena itu manusia itu bebas tapi terikat. manusia itu 

bebas tapi bertanggung jawab. Nilai-nilai moral atau nilai susila berkaitan 

dengan perilaku yang baik dan buruk. Manusia harus bèrbuat baik dan 

menjauhi yang buruk. 

3). Nilai religius atau nilai keagamaan  

Nilai religius merupakan manifestasi dari manusia sebagai makhluk Tuhan. 

Manusia sebagai makhluk Tuhan dapat mengalami dan merasakan suatu 

keharusan di dalam dirinya untuk mengakui bahwa adanya bukan adanya 

sendiri, tetapi adanya karena diadakan oleh Yang Maha Pencipta. Manusia 
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mengakui suatu realitas bahwa dia sebagai makhluk yang diciptakan oleh 

Sang Pencipta. Oleh karena itu ia dapat disebut makhluk Tuhan yang harus 

taat dan taklim kepada-Nya. Nilai keagamaan merupakan fondasi dari nilai-

nilai moral. Manusia tidak bisa sempuma sebagai manusia, jika ia tidak 

sempurna sebagai makhluk Tuhan. Sikap adil terhadap sesama, berkasih 

sayang menjunjung tinggi manusia tidak mungkin terjadi jika tidak 

didasarkan pada pengakuannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai moral 

dan nilai agama ini merupakan tuntutan dari dalam diri.32  

Faktor pergaulan pun memiliki peranan yang sangat penting di dalam 

penanaman keagamaan remaja. Pergaulan dipengaruhi oleh : 

1.  Teman Sebaya 

Teman sebaya sering disebut dengan teman yang seumuran. Teman 

sebaya dianggap memiliki dampak yang besar bagi pergaulan remaja. 

Isolasi sosial dan kehidupan masa kanak-kanak tanpa teman sering 

dikaitkan dengan berbagai permasalahan dalam masa dewasa, dan, 

kebalikannya, keberhasilan hubungan pertemanan antarsebaya pada 

masa kanak-kanak sering dikaitkan dengan masa dewasa yang lebih 

berhasil. Teman sebaya memiliki pengaruh yang besar dalam 

membentuk kepribadian anak,  dikarenakan anak memiliki 

kecenderungan meniru (imitasi), terpengaruh (sugesti), salah 

mengidentifikasi, atau karena faktor lainnya. Oleh karena itu, alasan 
                                                 

32 www.e-dukasi.net/artikel/index.php?id=2 tanggal 22 Juni 2010
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moral (moral reasoning) harus senantiasa melandasi setiap sikap dan 

perilaku. Lewat penalaran moral, termasuk di dalamnya pertimbangan 

nilai-nilai agama, seseorang akan berpikir positif untuk menentukan 

pilihan yang terbaik. Ciri pergaulan remaja dengan teman sebaya antara 

lain : 

a.   Pergaulan yang islami 

Pergaulan yang islami ini dapat dilihat dalam pergaulan remaja yang 

aktif untuk memperdalam nilai – nilai agama seperti belajar kelompok, 

pengajian, mengaji di Masjid dan lain sebagainya. 

b. Pergaulan yang tidak islami 

  1).  Ngetren 

Tren, atau ngetren telah menjadi bagian dari gaul yang sarat 

imitasi, terutama peniruan nilai-nilai budaya barat. Mengikuti tren 

tertentu dianggap gengsi, sehingga tren jadi ukuran dalam bergaul, 

berikut segala perilaku dan penampilan yang menyertainya. Mulai 

dari gaya berbusana (fesyen), gaya bersenang-senang (fun), hingga 

perilaku makan-minum (food). Tren terkadang membuat remaja 

lepas dari etika, moral, bahkan lepas dari nilai-nilai agama. Tren 

dalam fesyen misalnyamenggunakan celana yang ketat, transparan 

atau buka-bukaan mengekspose aurat (terutama aurat perempuan). 
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2).  Pacaran 

Pergaulan remaja dengan teman sebaya ditandai dengan pacaran, 

Salah satu gejala negatifnya ialah adanya berbagai perilaku yang 

menjadikan pacar sebagai suatu kebanggaan pergaulan. Pacaran 

dijadikan sebagai sumber eksepektasi diri, dimana remaja akan 

merasa percaya diri jika dirinya memilki kekasih atau pacar.  

Ada semacam ajang pamer pacar. Entah disekolah, dikampus, 

dimall, ditempat hiburan, dipesta atau ditempat lainnya. Padahal 

sesungguhnya pacaran mengarah atau mendorong terjadinya 

hubungan seks di luar nikah (premarital sex), membuat 

kepribadian remaja menjadi labil, pelajaran terganggu karena 

konsentrasi sering terhambat oleh lamunan atau khayalan sex 

yang menebabkan banyaknya remaja hamil di luar nikah. Hal ini 

menunjukkan seseorang remaja mengendalikan diri sehingga 

menjadi budak hawa nafsu birahi, budak setan. 

2. Lingkungan 

Suasana adalah suatu yang sangat menakjubkan. Segalanya bisa berubah 

dengan sebab suasana. Minimal ada dua fenomena yang membuktikan hal 

tersebut. Saat bulan Ramadhan tiba, semua orang larut dalam suasana 

Ramadhan. Yang biasanya tidak pernah bangun malam tiba-tiba bisa bangun 

malam untuk makan sahur atau aktivitas yang lain. Yang biasanya tidak 

pernah pergi ke masjid berubah rajin ke masjid. Yang umumnya tidak 
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pernah puasa, secara drastis kuat puasa berhari-hari. Yang semula jarang 

membaca al Qur’an pun berubah menjadi sangat rajin membaca al Qur’an. 

Semua itu disebabkan karena kekuatan suasana lingkungan. 

Orang yang tidak biasa berbuat baik bisa berubah sangat rajin 

berbuat baik ketika dia berada di lingkungan orang-orang yang suka berbuat 

baik. Sebaliknya orang yang pada mulanya rajin berbuat baik bisa berubah 

total ketika berada di lingkungan orang-orang yang malas berbuat baik 

Oleh karena itu, benarlah yang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

katakan bahwa agama seseorang itu tergantung lingkungan pergaulannya. 

Sebagaimana pepatah orang mengatakan “Sahabat itu menyeret”. Artinya 

lingkungan yang baik akan menyeret orang untuk menjadi baik. Sebaliknya 

lingkungan yang buruk akan menyeret orang untuk menjadi buruk.Oleh 

karena itu, disebutkan dalam hadits yang lemah sanadnya namun insya Allah 

benar kandungan isinya, agar kita mendahulukan langkah mencari 

lingkungan yang kondusif sebelum yang lainnya. 

Tidaklah diragukan bahwa lingkungan tetangga yang tidak baik sangat 

berbengaruh dengan kualitas iman kita di samping menentukan bagaimana 

model dan bentuk anak keturunan kita. Oleh karena itu, di antara tanda taubat 

yang benar dan yang diterima oleh Allah adalah hijrah lingkungan dengan 

pengertian meninggalkan lingkungan pergaulan yang buruk dan mencari 

lingkungan pergaulan yang baik. Sebagaimana nasehat seorang ulama di masa 
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umat sebelum kita ketika menasehati seorang yang memiliki setumpuk dosa 

karena telah membunuh seratus orang yang tidak berdosa 

Jika demikian pentingnya pengaruh lingkungan maka yang perlu kita 

lakukan adalah mempertahankan suasana baik yang pernah kita rasakan 

dengan mencari lingkungan pergaulan yang baik atau jika tidak 

memungkinkan maka kita harus membuat lingkungan yang baik di tempat kita 

berada. Sesungguhnya ketika kita hidup di suatu komunitas hanya ada dua 

kemungkinan yang terjadi yaitu mempengaruhi atau dipengaruhi. Jika kita 

tidak mempengaruhi lingkungan sekitar kita maka pasti kitalah yang akan 

terpengaruh oleh lingkungan yang ada. Tidak ada pilihan lain dalam hal ini. 

Artinya tidak mungkin ada seorang yang berada di suatu lingkungan dan dia 

tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. 

C. Faktor Psikologis Remaja 

Menurut Sarlito Wirawan, remaja merupakan individu yang tengah 

mengalami perkembangan fisik dan mental,33 dengan usia antara 11-24 tahun 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1) Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual 

sekunder mulai tampak ( criteria fisik ). 

                                                 
33 Santrock John, Sarlito Wirawan, Adolescence Perkembangan Remaja, (Jakarta : Erlangga. 

2003), hal 123. 
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2) Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh 

baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi 

memperlakukan mereka sebagai anak-anak ( criteria sosial ). 

3) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan 

jiwa. 

4) Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi 

kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih 

tergantung pada orang tua.34  

Menurut Zakiyah Darajat, mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada 

pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa.35 Pada masa 

peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun 

psikis. Baik ditinjau dari segi fisik maupun psikis mereka bukan lagi anak-anak. 

Mereka juga belum bisa dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan 

fikiran.36  

WHO mendifinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak 

mengalami hal-hal sebagai berikut : 

1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda 

seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan seksualnya. 

                                                 
34 Al-Ghifari, Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrs Vaganza, (Bandung: Mujahid Press 

2004), Cetakan keempat. hal 32.  
35  Zakiyah Darajat, Konseling dan Psikoterapi Islam, ( Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 

2002 ), hal 29. 
36 Al-Ghifari Op.cit hal 32.    

 30



2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola idetifikasi dari 

kanak-kanak menuju dewasa. 

3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatife lebih mandiri.37  

Dari definisi di atas jelas menggambarkan kondisi remaja yang penuh 

dilema dan sangat rentan. Ahli psikologi sepakat bahwa pada masa ini 

pertumbuhan seks mengalami peningkatan cukup hebat yang tak jarang 

mengakibatkan goncangan mental. Namun uniknya mereka tidak sadar apa yang 

terjadi.  

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah 

1) Meningkatnya libido, tidak ada yang menyangkal bahwa  dunia remaja  

adalah dunia birahi. Munculnya dorongan seksual pada remaja dipicu oleh 

perubahan pertumbuhan hormon kelamin sebagai akibat dari kematangan 

mental dan fisiknya. 

2) Faktor lingkungan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kejahatan seks 

remaja. Lingkungan modern telah menggiring remaja menuju eksperimen 

seks yang lepas kendali.  

3) Banyaknya media yang mengekploitasi baik film, majalah atau pun 

internet sehingga remaja lebih mudah untuk mengakses segala hal yang 

ingin ia ketahui, sehingga remaja makin permisif  terhadap seks. 

                                                 
37 Ibid hal 33. 
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4) Tabu larangan.  Pendidikan pada umumnya hanya menjejali otak remaja 

sementara hatinya ( imannya ) dibiarkan kosong. Sehingga larangan-

larangan yang ada hanya didengar tapi tak pernah ia hayati apa makna dari 

larangan tersebut. 

5) Kebanyakan orang tua sudah tidak peduli dengan pendidikan moral 

remaja-anaknya di rumah bahkan justru kian permisif terhadap perilaku 

amoral yang dilakukan anaknya. 

6) Kurangnya info tentang seks. Pada umumnya manusia yang beradab 

setidak-tidaknya memiliki common sense mengenai pendidikan, bahwa 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam 

seluruh aspek kehidupan dan penghidupan38 Pendidikan mempunyai 

pengaruh yang dinamis dalam kehidupan manusia di masa depan. 

Pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya 

secara optimal, yaitu pengembangan potensi individu yang setinggi-

tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual, 

sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik lingkungan fisik 

dan lingkungan sosio budaya dimana dia hidup.39  

7) Pergaulan bebas. Pergaulan bebas bisa dimaknai sebagai pergaulan remaja 

yang tanpa batas. Mereka boleh melakukan apa saja tanpa ikatan aturan. 

                                                 
38 Syarif A,Mikarsa, Psikologi Qur’ani, ( Bandung : Pustaka Hidayah, 2002), hal 54. 
39 Al-Ghifari Op.cit, hal 2. 

 32



Pergaulan bebas tak lepas dari peran dunia modern dengan tekhnologi 

informasinya yang merubah pandangan remaja terhadap seks. Padahal 

konsekuensi penyimpangan seks akan berakibat fatal bagi masa depanya. 

Kemajuan  tekhnologi dan derasnya arus informasi memungkinkan 

dampak  globalisasi terhadap individu terwujud. Kultur kehidupan remaja 

di zaman sekarang juga telah diliputi suasana keterbukaan informasi 

mengenai seksualitas. Hingga terjadi krisis kemanusiaan menyeluruh 

sebagai akibat kekeliruan dalam system pengolahan hubungan antar 

manusia dan sistem pengolahan lingkungan yang salah.40   

Perilaku seks yang telah menjadi kebiasaan memilki konsekwensi 

tersendiri. Konsekueni tersebut antara lain : 

1) Jumlah remaja yang tertular penyakit kelamin ( dari yang ringan sampai 

AIDS) akan terus meningkat. 

2) Meningkatnya jumlah kehamilan di luar nikah dan anak-anak yang terlantar. 

3) Semakin rawannya keluarga terhadap ancaman penyakit kelamin, jika 

salah satu anggota keluarga berperilaku seksual yang tak sehat. 

4) Semakin memacu individu berperilaku menyimpang seksual untuk 

memuaskan keinginanya. 

Maka tepat sekali apa yang dikatakan para psikolog bahwa remaja 

merupakan kelompok yang sangat rawan terkontaminasi seks tidak sehat, 

                                                 
40 Jalaludin, Psikologi Agama,( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007), hal 207 .  
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karena secara biologis remaja memang telah matang untuk kontak seksual dan 

juga untuk bereproduksi . Namun secara mental mereka masih kanak-kanak.41 

Selain itu dunia remaja masa kini mengandung kekuasaan dan perspektif yang 

tak terfikirkan 50 tahun lalu. Bahaya dari dunia orang dewasa terjadi pada usia 

dini anak. Orang tua masa kini mengasuh anak dalam dunia yang berbeda 

dengan dunia dimana mereka dulu diasuh. Remaja memerlukan akses 

keberbagai kesempatan dan dukungan dewasa yang peduli padanya.42

b.   Akibat hamil di luar nikah  

Akibat lebih jauh yang akan dilakukan oleh anak- anak yang hamil di luar 

nikah, untuk menutupi aib mereka adalah sebagai berikut:    

1) Aborsi : menggugurkan kandunganya sendiri baik dengan meminum obat, 

memakai jasa dukun pijat atau pun dengan operasi serta cara lainya agar si 

jabang bayi segera keluar. 

2) Membuang atau membunuh bayinya sendiri. 

3) Terlibat prostitusi yaitu dengan bekerja di cafe-café atau club malam dan       

menjadi wanita penghibur. 

Gejala psikologis yang ditimbulkan oleh remaja yang mengalami 

kehamilan di luar nikah :  

                                                 
41 Al-Ghifari, Op.Cit, hal 41. 
42 Santrock John, Adolescence Perkembangan Remaja, (Jakarta : Erlangga. 2003), Edisi ke-

enam hal 24.  
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1) Munculnya pernikahan dini palsu yaitu nikah terpaksa karena kecelakaan 

yang disengaja akibat pergaulan bebas.   

2) Depresi, hal ini terjadi karena rasa bersalah yang timbul terus menerus 

pada dirinya sehingga ia merasa tak sanggup lagi menghadapi masalah 

yang terus menerus menekan perasaanya dan mengakibatkan ia depresi. 

3) Ketegangan mental. Diakibatkan karena fikirannya yang kacau sehingga 

mentalnya tegang dan terganggu. Ia tidak lagi bisa memutuskan apa yang 

terbaik untuk hidupnya dan apa yang harus ia lakukan karena ketidak 

sehatan mental akibat tekanan dalam diri yang terus menerus. 

4) Menjauh dari lingkungan. Hal ini terjadi karena ia merasa rendah diri dan 

tidak sepadan dengan lingkunganya. Dia merasa kotor dan menganggap 

bahwa orang lain tidak menyukai dirinya. 

H. METODE PENELITIAN 

1 . Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan cara penelitian studi kasus, penelitian ini 

memusatkan diri secara intensif terhadap satu obyek tertentu, dengan 

mempelajarinya sebagai suatu kasus. Studi kasus adalah metode pengumpulan 

data yang bersifat integratif dan komprehensif. Integratif artinya 

menggunakan berbagai tehnik pendekatan dan bersifat komprehensif artinya 

data yang dikumpulkan meliputi seluruh aspek pribadi individu secara 

lengkap. Sasaran Studi Kasus ini adalah tiga keluarga yang putrinya 

mengalami hamil di luar nikah dengan latar belakang ekonomi, pendidikan 
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dan keagamaan yang berbeda. Dengan mengumpulkan data setepat-tepatnya 

dari kasus tersebut untuk mengetahui sebab-sebab yang sesungguhnya, 

dilakukan secara terus menerus. Data yang didapatkan dari informan disusun 

dan dipelajari menurut urutanya dan dihubungkan satu dengan lainya secara 

menyeluruh dan integral, agar menghasilkan gambaran umum dari kasus yang 

diselidiki. Setiap fakta itu dipelajari peranan dan fungsi kasus tersebut. Urutan 

prioritas dalam studi kasus ini adalah angket, wawancara, informatif, home 

visit, dan studi kasus. 43

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi dan 

menunjukkan pada orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit 

atau satuan ( khusus ) yang diteliti.44 Sesuai dengan permasalahan penelitian 

yang telah dipaparkan tersebut. Maka subyek dalam penelitian ini adalah 3 

keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi dan keagamaan 

yang berbeda. Adapun 3 keluarga tersebut adalah bapak dan ibu Sn dengan 

putrinya Dn, bapak dan ibu Wd dengan putrinya Kst, dan ibu Sl dengan 

putrinya Va, yang disebut dengan subyek primer. Sedangkan subyek 

sekundernya adalah  Ibu Ti selaku tetangga dekat keluarga Kst, Mbah Tom 

selaku nenek Kst, Ibu Cr selaku mantan ibu RW, Rn selaku mantan kekasih 

                                                 
43 Hadari Nawawi, Op.Cit, hal 78. 
44 Dr. Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, ( Malang : UMM Press, 2004 ), hal 100. 
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Kst, ibu Nur selaku mantan pembantu rumah tangga keluarga Va, ibu Tm 

selaku tetangga sebelah rumah Va, ibu Mi selaku bibi dari Va karena 

memiliki pengalaman hidup yang sama dengan Va, bapak Cr selaku mantan 

bapak RW, ibu Nsp selaku tetangga depan rumah Um, Rt selaku teman Va, 

Ind teman satu sekolah Dn, Ina teman mengaji Dn, ibu Lim selaku tetangga 

dekat Dn sebagai informan untuk mengumpulkan data-data mengenai 

remaja hamil di luar nikah. 

Penulis memilih keluarga tersebut karena saudari Kst mengalami 

hamil di luar nikah pada usia 14 tahun sesuai dengan apa yang penulis teliti. 

Bapak Sn dengan putrinya Dn merupakan satu-satunya keluarga yang 

memiliki latar belakang pemahaman agama yang baik, tetapi tetap terjadi 

hamil di luar nikah. Sedangkan bapak Sl dengan putrinya Va merupakan 

satu-satunya keluarga dengan latar belakang pendidikan yang tinggi tetapi 

mengalami hamil di luar nikah. Oleh sebab itulah penulis menggunakan 3 

keluarga tersebut di atas sebagai informan dalam proses interview yang 

dilakukan penulis untuk menggali data-data yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

b.  Obyek Penelitian 

Objek penelitian adalah pokok bahasan dari penelitian ini, yaitu 

sebab - sebab remaja hamil di luar nikah. Dalam hal ini 3 keluarga 

dijadikan sebagai obyek bimbingan. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Agar data dapat terkumpul dengan lengkap, tepat dan valid. Penulis 

menggunakan beberapa macam metode. Adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a.  Metode Observasi 

Metode observasi yaitu sebuah metode pengamatan langsung dengan 

sistem fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap obyek dan subyek data. Data observasi berupa data 

faktual, cermat, terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan 

situasi sosial dengan penelitian secara langsung.45 Observasi ini dilakukan 

untuk mengamati upaya bimbingan yang dilakukan orang tua terhadap 

remaja kemudian mencatat hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang 

diteliti.    

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

non partisipan yakni pengamatan hanya mengamati dan tidak berperan serta 

dalam proses penanganan secara langsung. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan beberapa data, antara lain : 

1). Mengetahui pola asuh  yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di 

rumah. 

2). Mengamati pergaulan di lingkungan sekitar. 

                                                 
45 Nasution, Metode Penelitian Naturalistic, (Bandung : Tersito, 2003), hal 59. 
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Observasi ini merupakan data penunjang dari wawancara, yang 

ditujukan kepada bapak Sn, Ibu Sn dengan putrinya Dn, bapak dan Ibu 

Wd dengan putrinya Kst, bapak dan ibu Sl dengan putrinya Va. 

b.   Metode Wawancara atau Interview 

Menurut Sutrisno Hadi bahwa interview merupakan pengumpulan 

data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sepihak yang 

dilakukan secara sistematis berlandaskan kepada tujuan penelitian.46  

Interview yang digunakan adalah face to face. Metode ini merupakan data 

utama dari permasalahan yang penulis teliti. Adapun jenis interview yang 

penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin artinya penulis 

memberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara dan memberikan 

keterangan yang diperlukan penulis melalui pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan. 

Dengan metode interview ini penulis bisa memperoleh data, baik 

secara lisan maupun tulisan mengenai pergaulan bagaimana penanganan 

orang tua terhadap permasalahan yang dilakukan anak. Metode interview 

ini ditujukan kepada informan sebagaimana dijelaskan dalam subyek 

penelitian. Sehingga diperoleh gambaran umum pergaulan dan kehidupan 

sosial masyarakat selama ini. 

    

                                                 
46 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research, (Yogyakarta : Andi Offset. 1991), Jilid 111 

hal 158. 
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  4. Metode Analisa Data 

   Analisis data adalah upaya menata secara sistematis catatan hasil 

interview, observasi dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penelitian 

mengenai kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.47

 Analisis data yang digunakan adalah analisis data menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.  Oleh 

karena itu penelitian ini juga dapat diwujudkan sebagai usaha memecahkan 

masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang 

ditemukan, menilai gejala, menetapkan hubungan-hubungan antar gejala yang 

ditemukan dan lainya sehingga bisa dikatakan bersifat obyektif. Data yang 

terkumpul disusun dan dipelajari menurut urutannya dan dihubungkan satu 

dengan lainya secara menyeluruh dan integral, agar menghasilkan gambaran 

umum dari kasus yang diselidiki.48 Selanjutnya penulis melakukan interpretasi 

secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada untuk menarik 

kesimpulan.  

 

 

                                                 
47 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Penerbit Reka Sarasin, 

2002), hal 142. 
48 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. (Gadjah Mada University Press : 

Yogyakarta, 2005), Cet 11, hal 78. 
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Dengan demikian secara sistematis langkah pengolahan data tersebut adalah 

melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

a) Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang 

penulis lakukan melalui interview, observasi, dan dokumentasi. 

b) Menyusun seluruh data yang telah diperoleh sesuai dengan urutan 

pembahasan yang telah direncanakan. 

c) Proses analisis data dilakukan dengan cara mempelajari atau menganalisis 

data-data yang telah diperoleh melalui tekhnik pengumpulan data yang 

telah ditetapkan kemudian dideskripsikan. 

d) Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun 

untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Kehidupan masyarakat sangatlah komplek dengan latar belakang 

ekonomi, agama dan pendidikan yang berbeda. Latar belakang yang berbeda 

menyebabkan perbedaan pola pendidikan orang tua terhadap anak. 

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dijelaskan penyebab remaja hamil 

diluar nikah adalah factor pendidikan atau pola asuh dari orang tua yang kurang 

tepat, faktor lingkungan pergaulan, moralitas yang tidak terjaga karena 

kurangnya tauladhan dan pendidikan keagamaan yang diberikan oleh orang tua. 

Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwasanya orang tua yang memiliki 

latar belakang ekonomi rendah cenderung memberikan pendidikan yang kasar 

kepada anak. Sulitnya keadaan ekonomi membuat orang tua kurang 

memperhatikan kebutuhan psikogis anak. Orang tua yang memiliki pendidikan 

yang baik sebagaimana keluarga Dn cenderung membebaskan anaknya dan 

menganggap itu sebagai kreatifitas remaja agar terbiasa bertanggung jawab dan 

menentukan keputusannya sendiri, menyebabkan Dn liar dan tidak terkendali. 

Orang tua yang memilki latar belakang agama yang baguspun cenderung 

menggunakan pola pendidikan otoriter yang menyebabkan remaja frustasi 

sehingga mengambil keputusan yang tidak diharapkan orang tua dengan lari ke 

Jakarta bersama kekasihnya. 
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Upaya penanggulangandalam menjembatani terjadinya remaja hamil di 

luar nikah dan pencegahan remaja terjerembab dalam pergaulan bebas dengan 

memberikan pendidikan yang tepat bagi remaja dengan pola pengasuhan yang 

demokratis sehingga terjadi komunikasi antara orang tua dan anak, orang tua 

harus memberikan pendidikan moralitas mengenai batasan – batasan dalam 

bergaul. Terutama pendidikan di rumah karena sebagian besar waktu anak 

adalah di rumah. Sehingga banyaknya bimbingan di dalam rumah baik 

mengenai keagamaan, kedisiplinan, moralitas akan membentuk karakter yang 

baik dari anak tersebut.  

B.  SARAN-SARAN 

Dalam usaha meningkatkan kemampuan keagamaan remaja,  tentunya 

orang tua menghadapi beberapa kendala yang berbeda-beda. Serta setiap materi 

yang disampaikan orang tua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh 

karena itu hendaknya orang tua mampu menyampaikan atau memilih materi 

yang tepat pada remaja sesuai dengan keadaan remaja pada masa kini. 

Sifat dan kemampuan remaja berbeda, ada yang menonjol pada remaja 

remaja seusianya dan juga ada yang agak lamban maka hendaknya orang tua 

mampu memberikan materi pada remaja sesuai kemampuanya, agar remaja 

mampu dan tidak kesulitan dalam membuat pilihan-pilihan dalam menjalani 

kehidupan. 

Keberhasilan peningkatan kemampuan keagamaan pada remaja tersebut 

bukan hanya terletak pada usaha orang tua semata dalam menerapkan metode, 
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dan penyampaian materi yang tepat, tetapi juga terletak pada lingkungan dan 

pergaulan remaja itu sendiri. Oleh karena itu hendaknya orang tua berusaha 

untuk menambah pengetahuan dan keahlianya dalam mengajar keagamaan. 

Agar usaha dalam meningkatkan kemampuan keagamaan maksimal maka 

sebagai orang tua hendaknya membina hubungan yang baik dengan remaja dan 

lingkungan sekitarnya karena kedua hal tersebut sangat berpengaruh pada diri 

remaja. 

Orang tua merupakan orang pertama dan utama dalam menentukan 

keberhasilan dalam peningkatan kemampuan keagamaan pada remaja. Oleh 

karena itu orang tua di rumah hendaknya juga dapat membimbing yaitu dengan 

memberikan perhatian dan dorongan guna meningkatkan kemampuan 

keagamaan remaja. Bimbingan tersebut dapat dilakukan orang tua di rumah 

yaitu dengan membina dan mengajarkan ulang di rumah keagamaan serta 

hafalan surat-surat pendek dan doa sehari-hari. Orang tua hendaknya juga 

memberikan contoh beribadah dahulu sebelum memberikan nasehat dan 

anjuran. 

Hubungan antara orang tua dan remaja hendaknya ditingkatkan, yaitu 

orang tua hendaknya berusaha untuk memberikan pembiasaan yang positif 

terhadap remaja, tauladan, dan batasan- batasan yang jelas terhadap hal yang 

boleh dan tidak boleh diterima serta berusaha memahami dunia remaja. Serta 

keaktifan orang tua untuk berkomunikasi kepada remaja mengenai masalah 

yang sedang dihadapi remajas, karena dengan begitu remaja akan merasa 
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nyaman dengan keluarga dan kehidupan di rumah serta orang tua mengetahui 

perkembangan remaja putra-putrinya. Sehingga orang tua bisa dengan tepat 

menyampaikan materi dan mencegah terjadinya remaja hamil di luar nikah. 

C. KATA PENUTUP 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik walaupun 

dalam bentuk yang sangat sederhana. Semua itu tidak terlepas dari karunia dan 

rahmat-Nya serta berkat pengarahan dan masukan dari pembimbing dan 

berbagai pihak. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal 

tersebut karena keterbatasan penulis pribadi dalam menelaah ilmu-ilmu yang 

berkaitan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu saran dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan demi perbaikan 

skripsi ini. 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya, bagi jurusan, bagi keluarga, bagi orang tua dan masyarakat pada 

umumnya. Akhirnya semoga segala rahmat-Nya tetap tercurah pada seluruh 

mahluk-Nya. Amin…. 
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