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ABSTRAK 

 

MUHAMMAD „ABDUL THOYYIBI,2019. Peran Tokoh Masyarakat Dalam 

Mencegah Pernikahan Akibat Hamil Diluar Nikah Di Kelurahan 

Bulukerto Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah  

Institut Agama  Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani,M.H 

 

Kata Kunci: Hamil di luar Nikah, Pergaulan Bebas 

 

Berdasarkan data awal yang peneliti temukan di Kelurahan Bulukerto 

remaja yang hamil di luar nikah mayoritas disebabkan karena akibat dari 

pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari orang tua. Melihat dari fakta 

sekarang, banyak wanita yang menikah di karenakan hamil di luar nikah, karena 

terlalu bebasnya pergaulan  antara lelaki dan perempuan .  

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak peran tokoh masyarakat 

dalam mencegah pernikahan hamil diluar nikah di Kelurahan Bulukerto. Masalah 

pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi tokoh masyarakat 

dalam mencegah pernikahan akibat hamil di luar nikah? Dan bagaimana faktor 

yang menyebabkan remaja hamil diluar nikah? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan metode penelitian yang 

relevan. Penelitian ini mengunakan jenis data kualitatif, dengan tehnik 

pengumpulan data yaitu : wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini 

di lakukan di Kelurahan Bulukerto. Setelah data terkumpul kemudian di 

klasifikasikan dengan memisahkan data yang sesuai dengan permasalahan yang 

penulis teliti. 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat penting 

dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat dalam 

wilayahnya. Disamping itu karena tokoh mayarakat langsung berhadapan dengan 

masyarakat, juga karena fungsi-fungsinya yang melekat pada tokoh masyarakat 

itu sendiri, karena masyarakat sangat mengharapkan kepada aparatur yang berada 

di masyarakat, juga karena fungsinya yang melekat pada tokoh masyarakat itu 

sendiri. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan remaja hamil di luar nikah di 

Kelurahan Bulukerto adalah sebagai berikut: rasa penasaran remaja, pergaulan 

bebas, maraknnya informasi pornografi dan keluarga yang tidak harmonis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Jika  kita  melihat  realita   sekarang,  munculnya   kejahatan  sosial 

kebanyakan dari para  remaja  zaman  sekarang,  bukan  hanya  kasus  

perzinahan, namun   juga   kasus hamil diluar nikah,   hingga  munculnya  

video-video  porno  juga dimotori  oleh  manusia  yang sedang beranjak 

dewasa ini. Jika kemudian  hal ini dibiarkan  terus  menerus, maka jelas  peran  

seorang  remaja  sebagai agent of  change mengalami  degradasi  sosial yang 

sangat parah. Akhirnya image remaja tidak lagi menjadi baik. 

Diera globalisasi perkembangan masyarakat saat ini semakin 

bertambah maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah 

melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti 

tersedianya berbagai media transportasi, komunikasi dan informasi yang 

semakin beragam dan semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia, dan dapat diakses dengan mudah. 

Kemajuan di bidang ini memiliki dua sisi yang menguntungkan 

maupun merugikan bagi kehidupan bermasyarakat. Di era globalisasi dan 

keterbukaan infomasi, seperti saat ini internet membuat segala bentuk 

infomasi menjadi sangat mudah didapat, bahkan sampai kepelosok pedesaan. 

Sayangnya hal ini, sangat sulit untuk membendung infomasi yang dapat 

merusak kepribadian remaja, seperti pornografi dan pergaulan bebas.  
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Pergaulan  di  kalangan  remaja  dan  anak  muda pada saat ini  sudah  

begitu mengkhawatirkan.   Tidak   sedikit   di   antara   mereka   yang   

terjebak   dalam pergaulan  bebas  yang  diakibatkan  penyalah  gunaan  

penggunaan  fasilitas teknologi  seperti  internet  salah  satunya.  Maraknya  

pergaulan bebas di dalam kalangan remaja dalam hal ini, pacaran 

menyebabkan remja terjerumus kedalam perbuatan yang negatif. Pria  dan  

wanita  saat  ini  banyak menjalin  hubungan  sebelum  menikah  dan  bahkan  

sampai  melakukan  hal-hal yang dilarang dalam agama yaitu zina. 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju 

dewasa. Remaja akan mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya, baik 

perubahan fisik maupun psikis. Memasuki masa remaja yang diawali dengan 

terjadinya kematangan organ reproduksi juga memberikan banyak perubahan 

pada diri remaja, termasuk terhadap minat seksual remaja. Meningkatnya 

minat seksual remaja tersebut mendorong remaja untuk melakukan perilaku 

seksual sehingga memunculkan berbagai permasalahan seksual pada remaja.  

Pesatnya pertumbuhan yang dialami remaja mengakibatkan mereka 

memiliki rasa keingintahuan yang besar dalam berbagai hal tanpa mencerna 

terlebih dahulu informasi yang mereka dapat. Hal tersebut membuat remaja 

terjerumus kedalam hal negatif. Salah satu hal negatif yang menjadi 

permasalahan remaja adalah perilaku seksual remaja. Perilaku seksual yang 

dilakukan remaja dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik, 

berkencan, bercumbu dan bersenggama.  
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Perilaku seksual tersebut akan menyebabkan berbagai hal diantaranya, 

yaitu terjadinya hamil diluar nikah dan ini menjadi penyebab utama 

dilangsungkanya pernikahan. Banyak media masa yang meliput hal seperti 

ini, yang sangat menarik untuk kita tela’ah bersama sebagai bahan intropeksi 

diri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang demikian. Sesuai data yang 

penulis peroleh dari KUA Bulukerto sendiri selama tahun 2017-2018 terdapat 

perinikahan akibat sebelum menikah sebanyak 16 kasus.  

Kondisi semacam ini lazim disebut sebagai hasil proses sosialisasi 

yang tidak sempurna. Akibatnya, tidak bisa membedakan hal-hal yang baik 

ataupun yang buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan 

sebagainya. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik, Misalnya 

di lingkungan yang sering terjadi tindak penyimpangan. Proses bersosialisasi 

yang negatif, karena bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial.  

Penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa disebabkan 

oleh berbagai macam faktor, baik faktor dari dalam maupun dari luar. 

Terkadang seorang individu melakukan penyimpangan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, karena seorang individu tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya melalui jalan yang sesuai dengan norma yang ada dalam 

masyarakat. Seorang individu melakukan penyimpangan bisa juga karena 

pengaruh dari individu lain atau masyarakat sekitar. Penyimpangan sosial 

dalam masyarakat bisa berbentuk penyimpangan individual maupun 

penyimpangan kolektif. 
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Namun, dalam sebuah masyarakat tidak semua harapan dan keinginan 

pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Sangat wajar apabila dalam setiap 

upaya pembangunan selalu terdapat hambatan bahkan tak jarang terjadi 

penyimpangan-penyimpangan sosial baik yang dilakukan secara sengaja 

maupun terpaksa. Fenomena ini tidak dapat dihindari dalam sebuah 

masyarakat. 

Di dalam setiap kehidupan sosial memiliki pandangan tentang sesuatu 

yang dianggap baik, patut, layak, pantas, dan biasanya dijadikan sebagai 

pedoman bagi tata kelakuan masyarakat tersebut. Akan tetapi, walaupun telah 

ada seperangkat pedoman tata kelakuan di dalam setiap kelompok 

masyarakat, kenyataannya tidak semua anggota masyarakat berprilaku sesuai 

dengan tatanan tersebut. Begitu pula dengan prilaku yang dilakukan oleh 

remaja dengan kenakalan yang mereka perbuat. Dimana masa remaja adalah 

suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap, apalagi masa 

yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti mabuk-mabukan, 

kriminal, dan kejahatan seks yang memicu pada penyimpangan yang mereka 

lakukan. 

Seluruh image negatif yang sebenarnya tidak cocok jika dilekatkan ke 

dalam sosok remaja, pada akhirnya akan menjadi kepribadian di setiap remaja 

yang ada saat ini. Sebenarnya kasus-kasus diatas itu mempunyai satu titik 

temu pada masalah kepribadian remaja, yaitu Pencarian Identitas Diri. Dari 

sudut etimologis, Kenakalan Remaja berarti kejahatan anak, akan tetapi 

pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan 
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negative sama sekali. Atas pertimbangan yang lebih demokrat dan mengingat 

kepentingan subyek, maka beberapa ilmuwan memberanikan diri 

mengartikan kenakalan remaja menjadi kenakalan anak.
1
 

Maka dari itu, dibutuhkanlah suatu kontrol sosial. Kontrol Sosial ini 

sangat dibutuhkan dalam membantu remaja untuk mencari identitas dirinya. 

Peran kontrol sosial ini di baik tokoh masyarakat setempat, masyarakat, selain 

masyarakat sekitar dari remaja, guru yang menjadi pengajar remaja, juga 

peran kontrol sosial yang diberikan oleh orang tua. Jika kemudian kita 

melihat realita kembali bahwa masyarakat sekarang bukanlah masyarakat 

yang efektif untuk melakukan kontrol sosial dari seluruh kenakalan-

kenakalan remaja. 

Pada saat ini sering terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di 

kalangan remaja. Perilaku seksual yang menyimpang seperti seks bebas dan 

perzinaan, yang saat ini sudah merupakan hal yang tidak asing lagi bagi 

masyarakat. 

Perzinaan adalah hubungan kelamin (berlainan jenis) di luar nikah, 

yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum yang 

diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan 

seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan.
2
 

Islam melarang hubungan seksual yang menyimpang (terlarang) yaitu 

zina. Zina adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima akal dan 

dilarang oleh semua agama, ia menimbulkan dampak negatif yang sangat 

                                                           
1
Sudarsono, Kenakalan Remaja. (Jakarta: PT Rineka Cipta,  2004), 45. 

2Imam Al-Gazali, Benang Tipis antara Halal dan Haram, (Surabya: Putra 

Pelajar,2002),153.  
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kompleks, antara lain ketidakjelasan garis keturunan, terputusnya ikatan 

hubungan darah, kehancuran penyebaran virus, adapun zina dinilai sebagai 

perbuatan keji yang justru akan mengacaukan nasab seseorang, bahkan 

selamanya anak zina tidak akan pernah memiliki ayah kandung yang sah.
3
 

Firman Allah dalam Al Qur’an: 

نَى   اتَۡقَربُواْااَوَلا ِحَشٗةاَوَسا َءاَسبِيٗٗلاااۥإِنَّهُااٱلّزِ  َكاَنافَ 

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang 

buruk” (QS. [17] Al Israa’: 32).
4
 

Persoalannya sekarang adalah, maraknya pergaulan bebas yang 

menyebabkan terjadinya perzinaan ini pun sering terjadi pada kalangan 

remaja saat ini, sehingga banyak remaja yang hamil di luar nikah, dan 

melangsungkan pernikahan pada saat keadaan sedang hamil. Maka tidak 

jarang kita melihat sebuah  resepsi pernikahan dengan sepasang pengantin 

yang masih muda atau belum cukup umur, bersanding di pelaminan sebagai 

akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan.  

Menghadapi persoalan demikian, dirasa akan semakin makimal bila 

tokoh masyarakat dan anggota  masyarakat  turut  serta  berperan  aktif  dalam  

pencengahan  kehamilan diluar nikah anak remajanya yang ada sekitar 

mereka. Strategi  antara tokoh masyarakat dan  masyarakat  merupakan  

langkah terbaik saat  ini  untuk  mencengah terjadinya kehamilan diluar nikah 

                                                           
3M.Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2012), 45. 
4
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), 388. 
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sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi  anak  yang  menjadi  

korban  akibat pergaulan bebas tersebut. 

Di dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi 

yang penting, oleh karena ia dianggap orang serba tahu dan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya 

merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakat. Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 

menyebutkan bahwa “tokoh masyarakat adalah seseorang karena kedudukan 

sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.
5
 

Keberadaan tokoh masyarakat sangat di perlukan peranya dalam pencegahan 

penyimpangan yang terjadi di masyarakat. 

Bimbingan dan  upaya  tokoh masyarakat apabila dilaksanakan  secara  

konsisten, besar kemungkinan akan sangat bermanfaat untuk mengurangi 

jumlah pelaku penyimpangan tersebut. Tidak hanya berakibat pada 

pelakunya, akan tetapi juga berdampak pada masyarakat pada umumnya. 

Namun  semua itu, kembali kepada   masing-masing individu, sejauh mana 

penghayatan dan pengamalan keimanan dan keagamaan mereka. 

Bagaimanapun, hal ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus   generasi mudah  

terjebak  ke  arah  kebebasan  seksual,  seperti gejala  yang terjadi pada 

dekade akhir-akhir ini yang semakin berkelanjutan. 

Berangkat dari masalah di atas, penulis merasa masalah ini perlu untuk 

diteliti. Hal inilah yang peneliti kaji, untuk mengungkap sejauh mana peran 

                                                           
5Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol 
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tokoh masyarakat dan respon tokoh masyarakat mengenai pernikahan wanita 

hamil di luar nikah, apa faktor penyebab pernikahantersebut, dampak apa 

yang ditimbulkan, serta bagaimana cara agar perbuatan  tersebut dapat 

dicegah.  

Sehubungan dengan itu penulis terdorong untuk mengkaji dan 

mengadakan penelitian dengan judul “PERAN TOKOH MASYARAKAT 

DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN AKIBAT HAMIL DILUAR 

NIKAH DI KELURAHAN BULUKERTO KABUPATEN WONOGIRI” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa faktor yang menyebabkan remaja hamil di luar nikah? 

2. Bagaimana peran dan fungsi tokoh masyarakat dalam mencegah 

pernikahan akibat hamil pranikah? 

C. Tujuan Peneletian 

Dari rumusan masalah di atas tujuan penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan peran dan fungsi tokoh masyarakat dalam mencegah 

pernikahan akibat hamil pranikah. 

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan remaja hamil di luar 

nikah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. SecaraTeoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran tentang peran tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan 

akibat hamil di luar nikah dan semoga dapat digunakan sebagai bahan 

kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya. 

2. Secara Praktis  

a. Mengedukasi warga Kelurahan Bulukerto tentang bahaya pergaulan 

bebas pada remaja melalui tokoh masyarakat. 

b. Sebagai pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum khususnya 

para remaja dalam berperilaku sehari-hari agar tidak terjerumus 

kedalam kemaksiatan, khususnya pergaulan bebas yang menyebabkan 

hamil di luar nikah. 

E. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis 

yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga tidak diangap 

sebagai plagiasi. Dari beberapa skripsi yang terdapat di Fakultas Syari’ah 

IAIN Ponorogo, penulis menemukan data yang berhubungan dengan 

penelitian yang sedang ditulis, antara lain: 

Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Alif Majesty, ia 

mengambil judul tentang “Implementasi Kompilasi Hukum Islam Pada 

Keluarga Kawin Hamil Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten 
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Madiun” tahun 2016, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo, dalam penelitian 

tersebut penulis membahas permasalahan fenomena keluarga kawin hamil 

dengan pria yang menghamili maupun bukan dengan pria yang menghamili, 

maka muncul pertanyaan bagaimana penerapan pasal 3 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) terhadap keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili, 

bagaimana penerapan pasal 3 KHI terhadap keluarga kawin hamil bukan 

dengan pria yang menghamili dan bagaimana kedudukan anak dari kedua 

perkawinan tersebut. 

Hal ini berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana 

penelitian ini membahas mengenai implementasi Kompilasi Hukum Islam 

pada keluarga kawin hamil.  Dari rumusan masalah dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Alif Majesty dapat diketahui bahwa penerapan Kompilasi 

Hukum Islam pada keluargakawin hamil. Adapun penerapan dari pasal 3 KHI 

terhadap 3 keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili 2 diantaranya 

tidak mampu menerapkan Pasal 3 KHI dan 1 keluarga sudah mampu 

menerapkan Pasal 3 KHI. Dan 3 keluarga kawin hamil dengan pria yang tidak 

menghamili di desa Palur Kebonsari 2 diantaranya sudah mampu menerapkan 

Pasal 3 KHI dan 1 keluarga belum dapat menerapkan Pasal 3 KHI. Jadi Pasal 

3 KHI sudah efektif pada sebagian keluarga kawin hamil dengan pria yang 

menghamili maupun bukan menghamili.
6
 

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Tri Hariani, ia mengambil 

judul tentang“Kasus Kawin Hamil Di Luar Nikah Di Desa Mangkujayan 

                                                           
6Alif Majesty, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam Pada Keluarga Kawin Hamil Di 

Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”(Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2016) 
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Menurut Kompilasi Hukum Islam”, tahun 2009. Skripsi jurusan Syari’ah. 

Program studi ahwal syaksiah, STAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini penulis 

menganalisis bagaimana penyelesaian kasus kawin hamil di luar nikah yang 

terjadi di desa Mangkujayan.
7
 

Selanjutnya skripsi ini mencoba menjawab beberapa rumusan 

masalah, adapun permasalahan yang akan dijawab adalah: (1) Apakah wanita 

yang hamil di luar nikah itu selalu dinikahkan dengan pria yang 

menghamilinya? (2) Apakah mereka dinikahkan menunggu terlebih dahulu 

kelahiran anaknya? (3) Apakah mereka melakukan perkawinan ulang setelah 

anak yang dikandungnya lahir? 

Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (field research). 

Dengan lokasi, desa Mangkujayan. Dengan subyeknya masyarakat 

Mangkujayan yang statusnya sebagai pelaku kawin hamil di luar nikah 

dengan sampel tujuh orang,  selain itu yang menjadi subyek dalam penelitian 

ini adalah keluarga, sahabat serta tetangga pelaku kawin hamil. Menurut 

sumber datanya penulis mengambil dari sumber data lapangan dan sumber 

data kepustakaan. Sedangkan datanya penulis kumpulkan dari interview, 

observasi dan dokumentasi. Untuk mengolah datanya penulis tersebut 

menggunakan editing dan organizing. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, wanita yang hamil 

di luar nikah di desa Mangkujayan selalu dinikahkan dengan pria yang 

menghamilinya dan tidak ada masa tunggu bagi wanita yang hamil di luar 

                                                           
7Tri Hariani, “Kasus Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Mangkujayan Menurut 

Kompilasi Hukum Islam”, tahun 2009.Skripsi Jurusan Syari’ah. Program studi Ahwal Syakhsiah, 

STAIN Ponorogo. 
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nikah jadi dalam keadaan hamil wanita tersebut dinikahkan dan tidak 

dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dengan 

demikian penyelesaian kasus kawin hamil di luar nikah  yang terjadi di desa 

Mangkujayan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam, yang sebagaimana diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum 

Islam. 

Hal ini berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti, 

penelitian yang dilakukan oleh Tri Hariani memfokuskan penelitian kawin 

hamil persepektif hokum islam. 

Penelitian yang ketiga, Ridho Al Aziz dengan judul“Analisis 

Maslahah Mursalah Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan 

Dispensasi Kawin karena Hamil di Luar Nikah” (Studi Perkara di 

Pengadilan Ponorogo Tahun 2009-2010) tahun 2010, skripsi mahasiswa 

STAIN Ponorogo. Permasalahan dalam perkara yang dianalisis oleh peneliti 

ini karena di Pengadilan Negri Ponorogo pada tahun 2009-2010 perkara 

permohonan dispensasi kawin sebanyak 140 perkara, kebanayakan dari 

mereka masih bersetatus pelajar.
8
 

Perkawinan di usia muda pada umunya minim persiapan secara fisik , 

materi maupun mental. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas 

mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin, dan 

ditinjau dari hokum islam terutama ditinjau dari konsep maslahah mursalah 

                                                           
8 Ridho Al Aziz “Analisis Maslahah Mursalah Tentang Pertimbangan Hakim Dalam 

Menetapkan Dispensasi Kawin karena Hamil di Luar Nikah” (Studi Perkara di Pengadilan 

Ponorogo Tahun 2009-2010) tahun 2010, Skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo. 
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serta dari segi yuridis. Peneliti ini meneliti kasus perkara pada tahun 2009-

2010. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridho Al Aziz, dari 

penelitian ini diketahui bahwa majelis hakim mendasarkan pada 

pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mepelai. Majelis hakim lebih 

banyak menggunakan pertimbangan maslahah yang bersifat daruriyah dalam 

hal memelihara keturunan (nasl). Disamping itu juga menggunakan konsep 

maslahah mursalah. 

Dari ketiga penelitian terdahulu maka berbeda dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini berangkat dari 

permasalahan-permaslahan yang ada mengenai kawin hamil yang terjadi di 

masyarakat. Sehingga dapat diketahui dari karya-karya tersebut belum 

terdapatkarya tulis yang membahas khusus mengenai peranan tokoh 

masyrakat dalam mencegah pernikahan akibat hamil pranikah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara 

intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data 

atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksaannya, 

penelitian secara langsung berinteraksi dengan tokoh-tokoh masyarakat 

di Kelurahan Bulukerto. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur 
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
9
 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di kelurahan 

Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Lokasi ini dipilih karena di kelurahan 

Bulukerto, maraknya terjadi penyimpangan sosial yang dilakukan oleh 

remaja yang berakibat pada hamil sebelum menikah. 

3. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini subyek penelitian utama adalah tokoh 

masyarakat kelurahan Bulukerto. Dimana peneliti akan melakukan 

wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat kelurahan Bulukerto. 

4. Data dan Sumber Penelitian  

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara 

mengenai upaya yang dilakukan tokoh masyarakt kelurahan Bulukerto 

dalm mencegah terjadinya hamil pranikah. Sumber data yang diperoleh 

oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Sumber Data Primer  

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer 

membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau 

responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis 

dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan 

                                                           
9 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 1. 
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wawancara.
10

 Data primer dari penelitian ini adalah informan 

pertama yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh 

masyarakat untuk mendapatkan data tentang upaya yang dilakukan 

tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya hamil pranikah. 

b. Sumber Data Sekunder  

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder 

menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana 

untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap 

yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer 

antaralain dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah 

yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.
11

 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini: 

a. Observasi 

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana 

penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang 

diteliti.Teknik observasipaling sesuai dengan penelitian social, 

karena pengamatan dapat dilakukandengan melihat kenyataan dan 

mengamati secara mendalam, lalu mencatat segala sesuatu yang 

dianggap penting. 

                                                           
10 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 16. 
11 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta:PT. Hanindita Offset,1983), 55. 
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b. Interview/Wawancara  

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini 

peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu 

tokohmasyarakat. Wawancara ini digunakan untuk menggali data 

dari sumber aslinya yakni tokoh masyarakat, orang tua dan remaja 

yang berda di Kelurahan Bulukerto. 

c. Dokumentasi  

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau interview berupa 

catatan, buku, surat kabar dan sebagainya.
12

 

6. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing  

Setelah penulis memperoleh data, penulis memeriksa kembali 

semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan 

makna, kesesuaian dan keseralasan dengan lainnya, relevansinya dan 

keseragaman satuan atau data kelompok.  

b. Organizing  

Setelah proses editing selesai, maka selanjutnya menyusun 

secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan data 

yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan sajian 

data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah.  

                                                           
12 Abdul Qadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya 

Bakti,2014), 274. 
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c. Penemuan hasil penelitian  

Suatu proses melakukan analisa lanjutan dengan mengunakan 

teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan 

sebagai jawaban dari rumusan masalah.  

7. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Menurut Miles Dan Hubermaan analisis data kualitatif 

adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan, yaitu data reduction, data display dan 

conclusion.
13

 

a. Data Reduction adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. 

Artinya data-data umum yang yang diperoleh selama penelitian di 

kelurahan Bulukerto. Data-data penelitian dirangkum dan diambil 

bagian yang pokok supaya dapat mmemberi gambaran yang jelas, 

sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya.
14

 

b. Data display adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat 

atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan dan pengambilan tindakan.  

                                                           
13Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 

Nvivo (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 11.  
14Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D) (Bandung: 

Alfabet, 2006), 338. 
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c. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) adalah analisis data 

untuk terus menerus baik selama maupun susudah pengumpulan data 

untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang 

terjadi.
15

 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang 

terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan 

diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam 

penelitian tersebut.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab dua ini merupakan serangkaian landasan teori yang akan 

digunakan untuk menjelaskan objek penelitian, yaitu pernikahan 

menurut hukum Islam dan perzinaan akibat pergaulan bebas 

 

 

                                                           
15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 345. 
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BAB III : TEMUAN PENELITIAN 

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari 

lapangan. Dalam bab III diuraikan peran tokoh masyarakat dalam 

mencegah penikahan akibat hamil di luar nikah dan faktor-faktor 

yang menyebabkan remaja hamil di luar nikah. 

BAB IV : ANALISA TERHADAP PERAN TOKOH MASYARAKAT 

DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN AKIBAT HAMIL DILUAR 

NIKAH DI KELURAHAN BULUKERTO 

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu analisa terhadap peran 

tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan akibat pranikah dan 

analisa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan 

akibat hamil pranikah. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi 

yang Memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian 

diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran 

terhadap penulisan penelitian ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Peran Tokoh Masyarakat 

1. Pengertian peran 

Dalam proses interaksi manusia dengan manusia lain akan tercipta 

apa yang dinamakan peranan sebagai sebuah harapan manusia satu 

terhadap manusia lainnya dalam berprilaku. Tentu saja setiap manusia 

pasti mempunyai peranan dan berbeda peranannya tergantung dengan 

kedudukan dalam sosial masyarakatnya masing-masing. Oleh karena itu 

berbicara mengenai peranan, tentu tidak terlepas dari pembicaraan 

mengenai kedudukan (status), walaupun keduanya berbeda tetapi saling 

berhubungan dengan yang lainnya, seperti dua sisi mata uang yang 

berbeda tetapi akan menentukan nilai bagi mata uang tersebut, itu semua 

karena peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya berarti dia menjalankan suatu peranan. 

Peran berarti “mengambil bagian atau turut aktif dalam suatu 

kegiatan”. Sedangkan peranan berarti tindakan yang dilakukan seseorang 

atau sesuatu yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. 

Selanjutnya menurut Abu Ahmadi dalam buku “Psikologi Sosialnya 

menerangkan bahwa”, peranan adalah suatu pengharapan manusia 

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi 
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tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.
16

 Ini mengartikan bahwa 

setiap orang menginginkan seseorang menyesuaikan sikap dan tingkah 

laku sesuai dengan statusnya serta menjalankan  hak dan kewajibannya. 

Selain itu, peran sosial adalah bentuk pelaksanaan hak dan 

kewajiban seseorang yang di sesuikan dengan status sosialnya. Apabila 

seorang telah melaksanakan kewajiban serta telah meminta hak-haknya, 

yang sesuai dengan status sosial yang disandangnya itu berarti dia telah 

menjalankan suatu peran yang benar. Peran ini juga berasal dari pola 

pergaulan hidup. 

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan 

posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam 

mayarakat (yaitu social - position) merupakan unsure statis yang 

menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih 

banyak menunjukan pada fungsi, seseorang menduduki suatu posisi dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. 

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka 

ia menjalankan suatu peranan”.
17

 Terdapat dalam ilmu antropologi dan 

ilmu-ilmu sosial peranan adalah “tingkah laku individu yang mementaskan 

suatu kedudukan tertentu”. Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang 

dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa: 

                                                           
16 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). 11. 
17 Soerjono Soekanto, Elit Pribumi Bengkulu, (Jakarta: Balai Pustaka), 268. 
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a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorng dalam masyarakat. Peranan dalam 

arti ini merupakan rangkaian  peraturan-peraturan  yang  

membimbing  seseorang  dalam kehidupan kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat.
18

 

Berdasarkan pengertiaan diatas, peranan dapat diartikan sebagai 

suatu prilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma  

yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. 

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-

harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-

kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki 

oleh pemegang peran terhadap masyarakat  atau  terhadap  orang-orang 

yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau 

kewajiban-kewajiban.
19

 

Peranan tidak lepas hubungannya dengan kedudukan. Keduanya 

tidak dapat  dipisah-pisahkan. Karena yang satu tergantung pada  yang lain 

dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa 

peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal 

                                                           
18 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), 242. 
19 Shabri Shaleh Anwar, Said Maskur, Sudirman Anwar, Pendidikan Gender "Dalam 

Sudut Pandang Islam", 22. 
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dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa 

peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi  masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur prilaku seseorang. Peranan 

menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu  dapat meramalkan 

perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan 

menyesuaikan prilaku sendiri dengan perilaku hubungan-hubungan  sosial  

yang ada  dalam  masyarakat  merupakan  hubungan  antara peranan-

peranan individu dalam masyarakat.
20

 

2. Teori Peran Biddle  

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 

berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori 

peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan 

antropologi. Bruce J. Biddle memilah teori peran menjadi 4, yaitu: 

a. Peran perilaku. Penjelasan peran disini sebagai tindakan terang-

terangan atau pertunjukan yang dapat diamati dan yang menjadi cirri 

orang yang diamati. Misal: Peran seorang polisi dalam mengenakan  

seragam, mengarahkan lalu lintas menangkap  penjahat,  menemukan  

hewan peliharaan yang hilang, memberikan arah ke pejalan kaki, 

menghormati atasan, dan lain sebagainya. Sehingga secara khusus 

konsep peran disini adalah hal-hal yang menyangkut karakteristik 

seorang, yang berfungsi untuk mempengaruhi orang lain. 

                                                           
20 Soekanto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 25-26. 
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b. Peran yang dilakukan oleh orang-orang. Penjelasan disini menjelaskan 

tentang, konsep peran terbatas pada perilaku manusia. Menurut, John 

Q. Dokes, kita biasanya berpikir tentang peran sebagai aset yang 

terbatas pada seseorang, tetapi konsep peran dapat (dan telah) 

diterapkan untuk sedikitnya satu orang dan diaplikasikan kepada 

seluruh lapisan.  

c. Peran  terbatas. Peran biasanya terbatas dalam beberapa cara oleh 

spesifikasi kontekstual dan tidak mewakili jumlah total semua perilaku 

yang ditunjukkan oleh orang-orang. Dalam hal ini, dua hal yang 

penting untuk diperhatikan adalah beberapa peran yang  didefinisikan 

secara kontekstual dan peran lainnya yang terbatas dalam 

penerapannya oleh batas-batas kontekstual. Ini akan terwujud, jika 

peran dapat berubah secara radikal dari konteks ke konteks. 

d. Peran terdiri dari perilaku orang yang menunjukkan cirri khas orang 

tersebut Dengan demikian, karakteristik peran seseorang akan tampak. 

Setiap karakteristik perilaku peran seseorang akan mendapatkan 

penilaian. 

Selain itu, dikatakan pula Biddle dan Thomas membagi 

peristilahan dalam teori peran dalam 4 golongan, yaitu istilah-istilah yang 

menyangkut:  

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. 

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku. 
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d. Kaitan antara orang dan perilaku.
21

 

3. Kedudukan Peran 

Kaitan antara stratifikasi sosial dan status sosial adalah ada pada 

kedudukan (status) dan peran (role) sosial seseorang di dalam kehidupan 

sosial. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia berarti telah 

menjalankan peranannya. Masing-masing kedudukan dan peranan akan 

ditentukan oleh norma-norma sosial setelah ia berhubungan dengan orang 

lain.
22

 

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan 

posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang 

menunjuk tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran 

lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu 

posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu 

peran paling sedikit mencangkup 3 hal yaitu: 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi  

atau tempat seseorang dalam masyarakat. 

b. Peran adalah suatu konsep ihwal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat. 

                                                           
21 Bruce J. Biddle dan  Edwin J. Thomas, Role  Theory: Concept  and  Research ( New 

York: John Wiley & Sons, Inc, 1966), 29. 
22 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial:Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, (Jakarta: Kencana, 2011), 435. 
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c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Sehingga kesuksesan seseorang dalam menjalankan perannya 

sesuai dengan tuntutan masyarakat (role position), sangat bergantung pada 

beberapa hal, yaitu: 

a. Kejelasan tentang harapan-harapan dari masyarakat itu. 

Semakin jelas harapan itu, semakin mudah individu memenuhi 

harapan tersebut. 

b. Derajat consensus dari itu. Semakin individu setuju dengan 

harapan-harapan itu, semakin ia berperilaku sesuai dengan  

harapan-harapan tersebut. 

c. Kemampuan individu itu dalam memenuhi harapan-harapan 

tersebut. Semakin individu tinggi kemampuannya, semakin ia 

mudah memenuhi harapan-harapan tersebut. 

d. Derajat kesesuaian antara diri pribadi individu (self) dengan 

harapan itu. Semakin sesuai self dengan harapan tersebut, maka 

semakin ia mudah memenuhi harapan itu. 

4. Macam-macam Peran 

Di dalam masalah peranan, peranan dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. Peranan sosial 

Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan 

(sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan 
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status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang 

mendukung status itu. 

Peranan sosial juga dikatakan sebagai pelaksanaan hak dan 

kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya (status sosialnya) 

sebagai akibat dari interaksi sosial. Dengan demikian, peranan sosial 

muncul akibat dari proses interaksi sosial itu sendiri, sebab tanpa 

interaksi sosial, maka tidak akan ada peranan sosial. Sedangkan 

kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang sehubungan 

dengan adanya orang lain di sekitarnya akibat.
23

 

Peranan sosial juga berarti suatu perbuatan seseorang dengan 

cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan  

jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status 

sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu 

dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan 

akan timbul suatu harapan-harapaan baru. Dari harapan-harapan ini 

seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk 

mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki.
24

 

Ciri pokok yang berhubungan dengan istilah peranan sosial 

adalah terletak pada adanya hubungan-hubungan sosial seseorang 

dalam masyarakat yang menyangkut dinamika dari cara-cara bertindak 

                                                           
23 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, ibid, 111. 
24 Abdulsyani, Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), 94. 
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dengan berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana 

pengakuan terhadap status sosialnya. Sedangkan  fasilitas utama 

seseorang yang akan menjalankan peranannya adalah lembaga-

lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. 

b. Peranan Perseorangan (Individual) 

Yaitu pengharapan-pengharapan tingkah laku di dalam status 

tertentu yang berhubungan erat dengan sifat-sifat khusus dari individu-

individu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa peranan sosial itu 

merupakan suatu bagan normal, dimana bagan ini sesuai dengan status 

individu di dalam situasi tertentu. Namun demikian di dalamnya roh 

masih terdapat perbedaan-perbedaan misalnya: pelayanan A ramah, 

pelayanan B kejam, Dosen A baik, sedang Dosen B tidak baik, dan 

sebagainya.
25

 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa yang menentukan 

peranan sosial adalah kita sendiri dengan jalan permufakatan atau 

tradisi. Jadi orang-orang yang menjadi anggota kelompok itulah yang 

menentukan peranan sosial. Maka peranan sosial baru timbul bila 

manusia hidup bersama dengan manusia lain. Dengan kata lain: bahwa 

peranan sosial, bisa hidup di dalam kelompok. 

 

 

                                                           
25 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 107. 
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5. Peran Tokoh Masyarakat terhadap Warganya 

a. Pengertian Tokoh Masyarakat 

Di dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki 

posisi yang penting, oleh karena ia dianggap orang serba tahu dan 

mempunyai pengaruhyang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala  

tindak-tanduknya merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh 

masyarakat. 

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang 

Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena 

kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau 

Pemerintah.
26

 Sedang pengertian tokoh masyarakat menurut UU 

Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bahwa bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan 

informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap 

kepolisian.
27

 

Seorang pemimpin, harus memiliki idealisme kuat, serta dia 

harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-

cara yang sejelas mungkin,oleh karena itu harus mampu untuk 

menentukan suatu tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya, serta 

merintis ke arah tujuan tersebut dengan menghilangkan segala 

hambatan, antara lain dengan menghapuskan lembaga-lembaga 

                                                           
26 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasa l 1 ayat 6 Tentang  Protokol, 2. 
27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 22. 
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kemasyarakatan yang telah usang, dan nasehat terutama kepada 

generasi muda.
28

 

Ada beberapa kalangan yang disebut tokoh masyarakat 

dikarenakan orang tersebut mempengaruhi segala urusan dalam 

masyarakat, seperti ketua RT, Ketua RW, takmir masjid, pamong, dan 

petua-petua yang dianggap memberi pengaruh dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

b. Peran Tokoh Masyarakat terhadap Warganya 

Dalam proses interaksi manusia dengan manusia lain akan 

tercipta apa yang dinamakan peranan sebagai sebuah harapan manusia 

satu terhadap manusia lainnya dalam berprilaku. Tentu saja setiap 

manusia pasti mempunyai peranan dan berbeda peranannya tergantung 

dengan kedudukan dalam sosial masyarakatnya masing-masing. Oleh 

karena itu berbicara mengenai peranan, tentu tidak terlepas dari 

pembicaraan mengenai kedudukan (status), walaupun keduanya 

berbeda tetapi saling berhubungan dengan yang lainnya, seperti dua 

sisi mata uang yang berbeda tetapi akan menentukan nilai bagi mata 

uang tersebut, itu semua karena peranan merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti dia menjalankan 

suatu peranan. 

                                                           
28 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, Cet.Ke3. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 144-145. 



31 
 

 

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh  masyarakata dalah 

sebagai berikut: 

a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat 

dijadikan peganganbagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya 

kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala 

prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil 

untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang 

sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, 

kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. 

b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkanperilaku warga 

masyarakat yang dipimpinnya. 

c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar 

kelompok yang dipimpinnya.
29

 

Adapun peran lain dari tokoh masyarakat dalam mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya seperti: 

kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi 

muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap 

norma-norma masyarakat, masalah kependudukan dan masalah 

lingkungan hidup.
30

 

                                                           
29 Soerjano Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,  Cet. Ke  43,(Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,  2010), 256. 
30 Soerjano Soekanto,Sosiologi Suatu Pengantar, 320-339. 
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Dengan begitu tokoh masyarakat disini yang berperan 

penting dalam melaksanakan pengendalian sosial (kontrol sosial), 

diantara lembaga sebagai agen sosial. Tugas tokoh masyarakat disini 

yang mana mereka harus bisa mengayomi masyarakatnya dan 

mengarahkan ke hal-hal yang baik sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan dan bisa memberi perlindungan kepada masyarakatnya 

sehingga masyarakat merasa dirinya aman dan tidak merasa takut. 

Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi 

untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan 

suatu peran. Pengertian  Peranan  diungkapkan  oleh Soerjono 

Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.
31

 Peran 

yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorng dalam masyarakat. Peranan 

dalamarti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan  yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

                                                           
31 Soerjono Soekanto, Elit Pribumi Bengkulu, (Jakarta: Balai Pustaka), 268. 
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c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat.
32

 

Berdasarkan pengertiaan diatas, peranan dapat diartikan 

sebagai suatu prilaku atau tingkah laku seseorang  yang  meliputi 

norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam  masyarakat. 

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, 

harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau 

kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-

harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat  

atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam 

menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajiban.  

B. Kontrol Sosial 

1. Pengertian Kontrol Sosial 

Suatu usaha untuk mengatur dan membatasi suatu tingkah laku 

disebut dengan kontrol. Menurut Henslin, “pengendalian (social 

control) yaitu cara-cara formal dan informal untuk menegakkan 

norma-norma”.
33

 Setiap orang memiliki cara-cara tersendiri untuk 

mengatur tingkah lakunya yang dimunculkan melalui pemikirannya. 

Dalam mengontrol tingkah laku tersebut, seseorang akan 

mempertimbangkan norma-norma yang telah diterimanya. 

Manusia dalam kehidupannya akan selalu berinteraksi dengan 

manusia lainnya. Dalam berinteraksi tersebut adakalanya timbul 

                                                           
32 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), 242. 
33 James M. Henslin, Essentials of Sociology, Sosiologi dengan Pendekatan Membumi,    

(Jakarta: Erlangga, 2007), 150.  
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masalah, misalnya terjadi salah paham lalu berkelahi.Untuk 

menciptakan keseimbangan sosial tersebut diperlukan upaya 

menghilangkan penyimpangan-penyimpangan social. Berikut ini 

beberapa definisi tentang kontrol sosial atau pengendalian sosial. 

Menurut menurut para ahli yaitu: 

a. Roucek mengemukakan bahwa Pengendalian Sosial adalah 

suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana 

dimana individu dianjurkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk 

menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu 

kelompok. Secara umum dapat disimpulkan bahwa upaya 

untuk mewujudkan kondisi seimbang didalam masyarakat 

disebut pengendaliansosial ( Social Control).
34

 

b. Menurut Bruce J. Cohen. Pengendalian sosial adalah cara-cara 

atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar 

berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau 

masyarakat luas tertentu. 

c. Menurut Horton. Pengendalian sosial adalah segenap cara dan 

proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat, 

sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan 

kelompok atau masyarakat. 

                                                           
34 Bruce J. Cohen, Sosiologi  Suatu  Pengantar.  Terjemahan  oleh  Simamora. (Jakarta: 

Bina Aksara, 2002), 19. 
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d. Menurut Peter L. Berger. Pengendalian sosial adalah berbagai 

cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan 

anggota-anggotanya membangkang. 

e. Menurut Soetandyo Wignyo Subroto. Pengendalian sosial 

adalah sanksi, yaitu suatu bentuk penderitaan yang secara 

sengaja diberikan oleh masyarakat. 

Kontrol sosial atau pengendalian sosial merupakan cara atau 

proses pengawasan baik yang direncanakan maupun tidak 

direncanakan untuk mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga  

masyarakat agar para anggota masyarakat mematuhi norma dan nilai 

yang berlaku”. Dalam sistem masyarakat, terdapat suatu kedudukan  

baik yang melembaga maupun tidak. Kedudukan tersebut  memiliki  

kewenangan untuk memberikan kontrol suatu tatanan maupun  

keadaan dengan cara mengatur, mengarahkan, merubah, bahkan 

memaksa agar sejalan dengan atuan yang ada. 

Kontrol  sosial  atau  pengendalian sosial  menurut Jokie MS 

Siahaan cara menghadapi perilaku yang dianggap melanggar norma 

sosial. Tujuan dari pengendalian sosial ini adalah memastikan atau 

paling kurang berusaha memastikan konformitas terhadap norma”.
35

 

Dalam hal ini seseorang yang melakukan penyimpangan atau 

pelanggaran akan ditindaklanjuti  dengan  mempertimbangkan  pada 

                                                           
35 Jokie MS  Siahaan, Perilaku  Menyimpang  Pendekatan  Sosiologi, (Jakarta: PT Indeks, 

.  2009), 81. 
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norma-norma yang berlaku. Kontrol adalah reaksi masyarakat terhadap 

tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. 

Dari berbagai teori di atas,maka kontrol sosial dapat diartikan 

sebagai cara-cara yang dilakukan  oleh  masyarakat  untuk mengatur 

tingkah laku sosial di masyarakat agar berjalan sesuai denganaturan 

atau norma yang berlaku. Kontrol sosial tersebut dapat dilakukan 

dengan berbagai cara mulai dari peringatan hingga tindakan tegas. 

2. Bentuk dan Sarana Kontrol Sosial 

Kontrol sosial dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan 

berdasarkan cara-carayang sesusai serta adanya keterkaitan. 

Pengendalian sosial (kontrol sosial) dapat dipahami dalam berbagai 

dimensi antara lain: berdasarkan sifatnya (preventif dan represif) serta 

cara pelaksanaannya (persuasif dan koersif). 

a. Sifat pengendalian sosial (kontrol sosial) 

1) Upaya preventif yaitu kontrol sosial yang dilakukan sebelum 

terjadinya pelanggaran atau dalam versi mengancam sanksi. 

Upaya ini dilakukan untuk mencegah seseorang melakukan 

penyimpangan. 

2) Upaya represif yaitu kontrol sosial yang dilakukan setelah 

terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan 

keadaan agar bisa berjalan sepertisemula. Upaya ini dilakukan 

agar keadaan yang memanas karena adanya penyimpangan 

dapat kembali damai. 
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b. Cara pengendalian sosial (kontrol sosial) 

1. Cara persuasif yaitu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan 

dengan cara tidak menggunakan kekerasan. Cara ini dilakukan 

dengan cara memberikan himbauan agar seseorang dapat secara 

sadar mengikuti jalan yang benar. 

2. Cara koersif yaitu bentuk tindakan pengendalian oleh pihak-

pihak yang berwewenang dengan menggunakan kekerasan atau 

paksaan. Cara ini dilakukan ketika penyimpangan telah terjadi 

dan sulit untuk dikendalikan, maka secara paksa pelaku 

penyimpangan diajak bukan  lagi melalui perkataan namun 

menggunakan fisik agar kembali kepada aturan. 

Selain itu menurut Horton mengemukakan bahwa  

pengendalian  sosial  dapat dilakukan dengan cara:
36

 

1. Pengendalian sosial melalui sosialisasi 

Melalui sosialisasi seseorang menginternalisasikan 

(menghayati) norma-norma,  nilai-nilai,  dan  hal-hal  yang  tabu  

dalam masyarakat. Menginternalisasikan semua hal tersebut berarti 

menjadikannya bagian dari perilaku otomatis seseorang yang 

dilakukan tanpa fakir. 

2. Pengendalian sosial melalui tekanan sosial 

Pengendalian  sosial  sebagai  suatu  proses  yang  lahir  

dari  kebutuhan  individu  akan  menerima  kelompok.  Kelompok  

                                                           
36Simandjuntak,  B  &  Pasaribu,  Pengantar Psikologi Perkembangan,  (Bandung:  

Tarsito, 1986), 177-187.  
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akan  sangat  berpengaruh  jika  anggotanya  sedikit  dan  akrab,  

jika  individu  ingin  tetap  ada  dalam  kelompok  itu  untuk  

jangak  waktu  lama,  dan  jika  individu sering berhubungan 

dengan anggota kelompok tersebut. Kebutuhan seseorang individu 

akan penerimaan kelompok merupakan alat penunjang yang paling 

hebat, yang dapat dipakai untuk menerapkan keinginan  kelompok,  

demi  melaksanakan  norma-norma  kelo mpok. 

3. Pengendalian sosial melalui kekuatan 

Banyak  masyarakat  primitif  berhasil  mengendalikan  

perilaku  para  individu  dengan  menggunakan  nilai-nilai  adat,  

yang ditunjang  oleh  pengendalian informal dari kelompok primer. 

Namun pada masyarakat yang  memiliki  penduduk  dalam  jumlah  

yang  besar  dan  kebudayaan  yang lebih kompleks, diperlukan 

pemerintahan formal, peraturan hukum dan pelaksanaan hukuman. 

Kontrol sosial ini perlu dilakukan agar  tidak  hanya  pelaku 

penyimpangan itu saja yang merasakan kedamaian, tetapi juga 

seluruh masyarakat dapat hidup damai. Kehidupan yang damai 

tentunya dapat terwujud apabila tiap-tiap orang memahami  kontrol  

sosial  dengan memahami norma dan mematuhi hukum. 

Obyek (sasaran) pengawasan sosial, adalah perilaku 

masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya  

kehidupan masyarakat berlangsung menurut  pola-pola  dan  kidah-

kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian,  
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pengendalian  sosial  meliputi  proses  sosial  yang  direncanakan  

maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan  

seseorang. Juga pengendalian sosialpada dasarnya merupakan  

sistem dan proses yang mendidik,  mengajak dan bahkan  memaksa  

warga masyarakat untuk berperilaku sesuai  dengan  norma-norma 

sosial. 

Dalam melaksanakan pengawasan kontrol sosial ada  

beberapa  sistem yang diterapkan antara lain : 

a. Sistem  mendidik  dimaksudkan  agar  dalam  diri  seseorang  

terdapat perubahan sikap  dan  tingkah  laku  untuk  bertindak  

sesuai  dengan  norma-norma. 

b. Sistem  mengajak  bertujuan  mengarahkan  agar  perbuatan  

seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut 

kemauan individu-individu. 

c. Sistem  memaksa bertujuan untuk mempengaruhi  secara tegas 

agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. 

Bila ia tidak mau mentaati kaidah atau norma, maka  ia  

akan dikenakan sanksi.Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat 

pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni : 

1. Pengendalian kelompok terhadap kelompok 

2. Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya 

3. Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya 
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c. Fungsi Kontrol Sosial 

Menurut Koentjoroningrat menyebutkan ada lima fungsi 

pengendalian sosial:
37

 

1. Mempertebalkan keyakinan anggota-anggota masyarakat akan 

kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Karena untuk meyakinkan 

kepada para anggota masyarakat bahwa mematuhi norma dan nilai-

nilai adalah langkah yang baik dalam mencapai kehidupan sosial. 

2. Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada 

norma-norma kemasyarakatan. 

3. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat 

jika mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma dan nilai 

kemasyarakatan yang berlaku. 

4. Menimbulkan rasa takut (shock teraphy) di dalam diri seseorang atau 

sekelompok orang tersebut adalah resiko dan ancaman. 

5. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi-

sanksi yang tegas bagi para penyelenggara yang biasanya dapat 

dilihatdi dalam sistem hukum tiap-tiap struktur masyarakat yang 

berlaku. 

 

 

 

                                                           
37 Elly  M.  Setiadi, Pengantar  sosiologi,  Pemahaman  Fakta  dan  Gejala 

Permasalahan  sosial, Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya, (Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group 2011), 267. 
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C. Kenakalan Remaja 

1. Pengertian remaja 

Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang menarik, 

hal ini disebabkan karena kenakalan remaja mengancam setiap 

generasi muda suatu bangsa. Apabila berbicara tentang remaja, 

seringkali timbul pertanyaan,umur berapakah seseorang dikatakan 

remaja atau batasan usia berapakah seseorang dapat dikatakan sebagai 

remaja. 

Secara bahasa remaja adalah mulai dewasa, sudah sampai umur 

untuk kawin baik laki-laki maupun perempuan. Soetjiningsih 

berpendapat bahwa remaja merupakan masa peralihan antara masa 

kanak–kanak dan masa dewasa yang dimulai pada saat terjadinya 

kematangan seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 

20 tahun, yaitu menjelang masa dewasa muda akan mengalami 

perubahan yang ditandai dengan kecepatan pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial.
38

 Jadi umur yang 

dikategorikan remaja adalah dari usia 11 tahun sampai dengan 20 

tahun. 

Sedangkan menurut Islam, “Remaja” adalah anak  laki-laki  

atau perempuan yang sudah mukallaf. Remaja putri yang dinyatakan 

mukallaf adalah yang sudah baligh, yaitu yang sudah haidh. Remaja 

merupakan masa pertengahan antara anak-anak dan dewasa, biasanya 

                                                           
38 Soetjiningsih. Tumbuh  Kembang  Remaja dan Permasalahannya,  (Jakarta:  Sagung  

Seto, 2004), 23. 
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pada usia remaja antara umur 10 sampai dengan 21. Sedangkan Islami 

adalah perilaku yang mengikuti kaidah Islam. Sehingga karakteristik 

remaja islami dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri remaja yang 

mengikuti kaidah Islam. Misalnya melaksanakan sholat lima waktu, 

menjaga lisan dan perbuatan serta berbakti kepada orang tua. 

2. Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja ialah perilaku jahat, atau kejahatan/kenakalan 

anak-anak muda;merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada 

anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian 

sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku 

menyimpang. 

Juvenile berasal dari bahasa Latin “juvenilis”, artinya anak-anak, 

anak muda, cirri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada 

periode remaja. Delinquent berasal  dari kata Latin “delinquere” yang 

berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya 

menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, 

pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan 

lain-lain. Delinquent itu selalu mempunyai konotasi serangan, 

pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak 

muda dibawah umur 22 tahun.
39

 

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kenakalan remaja 

merupakan tindakan yang timbul dikarenakan tidak adanya pengakuan 

                                                           
39 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja,  (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2002), 17. 
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dari lingkungan sekitarnya seperti keluarga, teman dan masyarakat 

sehingga remaja merasa terabaikan kebutuhannya akan cinta dan kasih 

saying kemudian mencari dan memenuhi kebutuhannya akan 

pengakuan dengan berbuat perilaku yang menyimpang. 

Menurut Sarwono, “kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang 

dari atau melanggar hukum”.
40

 Senada dengan yang diungkapkan oleh 

Sudarsono bahwa pengertian “kenakalan remaja yaitu perbuatan 

/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat 

melawan hukum, antisosial, antisusila, dan menyalahi norma-norma 

agama”. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang dari peraturan dan 

norma yang dilakukan oleh remaja yang tidak dapat diterima secara 

sosial karena dapat menimbulkan kerugian pada diri siswa sendiri dan 

orang lain. 

Dari sudut etimologis, Kenakalan Remaja berarti kejahatan anak, 

akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung 

negatif, bahkan negative sama sekali. Atas pertimbangan yang lebih 

demokrat dan mengingat kepentingan subyek, maka beberapa ilmuwan 

memberanikan diri mengartikan kenakalan remaja menjadi kenakalan 

anak.
41

 

                                                           
40 Sarwono, Sarlito W, Psikologi Remaja,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2004), 202. 
41 Sudarsono, Kenakalan Remaja. (Jakarta: PT Rineka Cipta,  2004), 45. 
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Dengan demikian kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai 

suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hokum dalam 

masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau masa transisi antara 

anak-anak dan dewasa. Dengan kata lain, kenakalan remaja merupakan 

tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar 

peraturan masyarakat maupun hokum yang ditetapkan pemerintah. 

Perbuatan remaja mencopet, menjambret, menipu, menggarong 

merupakan perbuatan yang  tidak  bias diterima oleh masyarakat pada 

umumnya, karena dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang 

melanggar hukum. 

3. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja 

Menurut Kartini Kartono, mengemukakan wujud perilaku 

delinquent sebagai berikut: 

a. Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu 

lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain. 

b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan 

ketentraman sekitar. Tindakan ini bersumber pada kelebihan 

energy dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta  

kesukaan menteror lingkungan  

c. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar 

suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban. 

d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau 

bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan 



45 
 

 

eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan 

asusila. 

e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens lain berupa perbuatan 

mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, 

merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, 

melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, 

mencekik, meracun, tindakan kekerasan, dan pelanggaran 

lainnya.  

f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan, melakukan hubungan 

seks bebas yang mengganggu lingkungan. 

g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif 

sosial. 

h. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obatbius,drugs) 

yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan. 

i. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan, 

tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. 

j. Homo seksualitas, erotis meanal dan oral, dan gangguan 

seksual lain pada anak remaja disertai tindakan-tindakan 

sadistis. 

k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, 

sehingga mengakibatkan ekseskriminalitas. 
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l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis 

delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak 

kawin. 

m. Tindakan radikal danekstrim, dengan cara kekerasan, 

penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan anak-anak 

remaja. 

n. Perbuatana-sosial dan anti sosial lain disebabkan oleh 

gangguan kejiwaan pada anak-anak remaja. 

o. Tindak kejahatan disebabkan luka dikepala dengan kerusakan 

otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga 

orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan control diri. 

p. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada 

karakteristik anak yang menuntut kompensasi. 

D. Seks Pra Nikah Remaja 

1. Pengertian Seks Pra Nikah 

Seks dalam bahasa Latin adalah sexus yaitu merujuk pada alat 

kelamin. Seks hanya memiliki perngertian mengenai jemis kelamin, 

anatomi dan filosofinya. Seksual merupakan sesuatu yang 

berhubungan dengan seks dan reproduksi juga berhubungan dengan 

kenikmatan yang  berkaitan dengan tindakan reproduksi. Seks adalah 

mekanisme bagi manusia untuk melanjutkan keturunan. Seks pranikah 

merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa mengindahkan 

nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang mengatur 
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tindakan oleh remaja sebelum pernikahan sah menurut agama dan 

Negara. Perilaku seksual dapat didefiniskan sebagai bentuk perilaku 

yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun 

sejenis. 

Seks sebagai libido sexualis (libido = gasang,  dukana,  

dorongan  hidup  nafsu  erotik).
42

 Seks juga  merupakan mekanisme 

bagi manusia untuk mengadakan keturunan. Karena itu seks dianggap  

sebagai mekanisme yang sangat vital, dimana manusia bisa 

mengabadikan jenisnya. Hubungan seksual antara dua jenis kelamin 

yang berlainan sifat dan jenisnya, yaitu antara pria dan wanita disebut 

sebagai relasi heteroseksual. Jika dilakukan di antara dua orang dari 

jenis kelamin yang sama  disebut  sebagai homoseksual.  Maka  tujuan  

dari setiap macam pendidikan itu pada intinya ialah tidak hanya 

membimbing anak muda yang belum dewasa menjadi dewasa saja, 

akan tetapi membimbing pemuda menjadi pria dewasa, dan 

membimbing anak gadis menjadi wanita dewasa. Laki-laki dan wanita 

dewasa adalah mereka yang nantinya mampu melakukan relasi seksual 

yang tepat dan imbang.  

2. Bentuk-Bentuk Perilaku Seks Pra Nikah 

Bentuk perilaku seksual adalah tingkat perilaku yang dilakukan 

pasangan lawan jenis dan bentuk perilaku disusun berdasarkan adanya 

                                                           
42 Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: Rajawali  Pers, 2013), 221. 
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ukuran kepuasan seksual. Bentuk-bentuk perilaku seksual yang biasa 

dilakukan oleh remaja adalah sebagai berikut: 

a. Bergandengan tangan adalah perilaku seksual mereka hanya 

terbatas pada pergi berdua atau bersama dan saling berpegangan 

tangan. Bergandengan tangan termasuk sebagai perilaku seks 

pranikah karena adanya kontak isik secara langsung antara dua 

orang lawan jenis yang didasari dengan rasa suka atau cinta. 

b. Berciuman didefinisikan sebagai suatu tindakan saling 

menempelkan bibir ke pipi atau bibir ke bibir, sampai saling 

menempelkan lidah sehingga dapat menimbulkan rangsangan 

seksual antara keduanya. 

c. Bercumbu adalah tindakan yang sudah dianggap rawan yang 

cenderung menyebabkan suatu rangsangan akan melakukan  

hubungan seksual (senggama) dimana pasangan ini sudah 

memegang  atau meremas payudara, baik melalui pakaian atau 

secara langsung  juga saling menempelkan alat kelamin tapi belum 

melakukan hubungan seksual atau senggama secara langsung. 

d. Bersenggama yaitu melakukan hubungan seksual, atau terjadi 

kontak seksual. Bersenggama mempunyai arti bahwa sudah 

memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin 

perempuan.
43

 

 

                                                           
43 Simandjuntak,  B  &  Pasaribu, Pengantar Psikologi Perkembangan (Bandung:  

Tarsito, 1986), 158. 
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3. Jenis-jenis Perilaku Seks Pra Nikah  

Batasan perilaku seks pranikah ditentukan oleh norma-norma 

masyarakat. Jenis seks pranikah adalah sebagai berikut. 

1. Penyimpangan  seksual,  adalah  perilaku  seksual  yang  tidak  

lazim dilakukan. Penyimpangan seksual  dapat dibedakan menjadi  

sebagai berikut.  

2. Perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pria 

dengan wanita diluar pernikahan, baik mereka sudah pernah 

melakukan pernikahan yang sah maupun yang belum. 

3. Menyukai sesama jenis dalam penyimpangan seksual dibedakan 

menjadi dua yaitu: pertama, lesbian adalah hubungan seksual yang 

dilakukan sesama wanita. Kedua, homoseks adalah hubungan 

seksual yang dilakukan sesama pria. 

Seseorang menjadi homoseksual karena pengaruh  

lingkungan sosial, tetapi dapat juga disebabkan faktor bawaan 

sejak lahir. Tindakan ini bertentangan dengan norma sosial dan 

agama sehingga dianggap sebagai perilaku menyimpang. 

2. Hubungan seksual di luar nikah (kumpul kebo) 

Hubungan seksual di luar nikah (kempul kebo) adalah 

hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan. Hal tersebut 

merupakan perilaku seks bebas yang mengundang terjangkitnya 
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penyakit kelamin yang membahayakan seperti virus HIV penyebab 

penyakit AIDS.
44

 

E. Perzinaan Akibat Pergaulan Bebas 

1. Larangan berbuat zina 

Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina 

dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin diantara seorang 

lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat 

dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) 

mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam 

arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang 

dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.
45

 

Muhammad Quraish Sihab merumuskan pengertian zina adalah 

persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak 

terikat oleh akat nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan 

oleh syubhat (kesamaran).
46

 

Dalam pandangan ulama mazhab terdapat perbedaan   dalam 

mendudukan pengertian zina, sebagai berikut : 

1. Menurut mazhab Malikiyah, zina adalah: persetubuhan  

yang dilakukan seorang mukallat pada kemaluan manusia 

yang tidakmiliknya padanya  dengan sengaja. 

                                                           
44 Herabudin, Pengantar Sosiologi (Bandung: Pustaka Setia,  2015),  92. 
45 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar  Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Sinar Grafika, 

Jakarta,  2006) , 106. 
46

 Quraish Sihab, Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta : Lentera 

hati, 2008), 279. 
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2. Menurut mazhab Hanafiyah zina adalah: persetubuhan  

yangdilakukan laki-laki atas perempuan pada qubul bukan  

milik (nikah yang sah) dan adanya syubhat milik. 

3. Menurut mazhab Syafi’iyah zina adalah: memasukan  

zakarpada kemaluan perempuan yang haram secara zat 

dengan bebasdari syubhat yang diinginkan secara naluri. 

4. Menurut mazhab Hanabilah, zina adalah: perbuatan  yang  

fahisyah (keji) pada qubul atau dubur. 

5. Menurut  mazhab  Dzahiriyah,  zina  adalah  :  persetubuhan  

atasorang yang  tidak  halal  dilihat  saat  telanjang  bersama  

ada pengetahuan akan keharaman atau menggauli  

perempuan  yangharam secara zat. 

6. Menurut mazhab Syi’ah Zaidiyah, zina  adalah: memasukan 

kemaluan dalam kemaluan orang yang hidup yang haram  

dari qubul atau dubur tanpa ada syubuhat.
47

 

Perbuatan zina diharamkan berdasarkan firman Allah dan hadis 

Rasulullah sehingga keharamanya bersifat mutlak dan tidak seorangpun 

yang menentangnya. 

Diantara lima tujuan disyariatkan ajaran Islam adalah dalam rangka 

menjaga keturunan atau nasab. Agar nasab seseorang dapat terpelihara 

kemurnianya secara baik, disyariatkan pernikahan dan diharamkan 

perzinaan, sebab nikah dinilai sebagai salah satu cara untuk memelihara 

                                                           
47 Ridwan Hasbi. Hamil Duluan Nikah Kemudian (Pekanbaru : Daulat riau), 54. 
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nazab, adapun zina dinilai sebagai perbuatan keji yang justru akan 

mengacaukan nazab seseorang, bahkan selamanya anak zina tidak akan 

mempunyai ayah kandung secara sah. Sebab anak zina hanya akan 

bernasab dengan wanita yang pernah mengandung dan melahirkan. Bukan 

kepada ayah kandungnya sebagaimana yang dapat dipahami dari putusan 

Mahkamah Konstitusi RI setelah upaya uji materi atas pasal 43 ayat (1) 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Zina merupakan hubungan sesat yang ketika hubungan itu 

berakhir, maka tidak ada administrasi apapun yang harus diselesaikan. 

Karena itu ia sama saja perbuatan yang dilakukan oleh binatang yang 

semestinya dapat dihindari oleh manusia yang mana sebagai mahkluk 

yang paling mulia.48 

Zina telah ditetapkan memiliki bahaya yang sangat besar yang 

tidak diragukan lagi dan merupakan dominan penyebab kerusakan moral, 

selain itu ia dapat mengakibatkan tersebarnya banyak penyakit dan 

mendorong laki-laki untuk terus membujang, serta hanya mencari pacar. 

Karena itu ia merupakan faktor terbesar terjadinya kerusakan, tindakan 

melampaui batas, prostitusi, serta banyak terjadinya banyak kejahatan.49 

Maka Islam sangat melarang melakukan perbuatan zina, karen zina itu 

suatu perbuatan yang keji. 

                                                           
48 Sayyid Sabiq, fiqih sunnah 4, terj. Ahmad Zulfikar dan Muhammad khoyrurijal, (Depok 

Jawa Barat: Keira Publishing, 2015), 54 
49

 Neng Djubaidah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di 

Tinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 54. 
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Tidaklah heran jika kita dapati bahwa semua agama 

mengharamkan dan memerangi perzinaan.Terakhir adalah agama Islam, 

yang dengan sangat keras melarang dan mengancam palakunya. Demikian 

itu karena zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya 

kejahatan terhadap keturunannya, dan berantakannya keluarga. Bahkan 

hingga menyebabkan tercabutnya akar kekeluargaan, menyebarnya 

penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobroknya 

moral.50 

2. Bahaya Zina 

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan 

prinsip islam dalam larangannya sangat keras sehingga Allah menegaskan 

dalam firmannya dalam surah Al-isra’ Ayat 32 : 

نَى   اٱتَۡقَربُواْااَوَلا ِحَشٗةاَوَسا َءاَسبِيٗٗلااۥإِنَّهُاالّزِ  َكاَنافَ 

Artinya;”Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji.dan suatu jalan yang buruk.
51

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Perintah untuk meninggalkan 

perbuatan zina dalam Al- Qur’an secara jelas mengemukakan perkara-

perkara yang akan ditimpakan atas pelakunya. Didalam pemberantasan 

perzinaan terdapat dalam agama-agama samawi, sebab perzinaan dapat 

memberi dampak yang buruk yaitu merusak dan menyebarkan bahaya di 

kehidupan sosial, seperti mengaburkan masalahketurunan, merusak 

                                                           
50 Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, (Solo: Era Intemedia, 2000) , 215.  
51 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), 388. 
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keturunan, menghancurkan rumah tangga, memporak porandakan 

muamalah, meluasnya penyakit kelamin, kejahatan nafsu dan merosot 

akhlak. 

Islam mengharamkan perbuatan zina dan menutup semua jalan atau 

pintu-pintu yang mengarah dan membawa kepadanya. Begitu juga 

mengharamkan segala cara sebagai pendahulu yang mungkin masuk 

kedalam perbuatan haramtersebut. 

Oleh karena itu tepatlah yang dikatakan allah dalam surat Al-Isra’ 

ayat 32, dampak buruk perbuatan zina ditimpakan secara khusus pada 

pelakunya dan secara umum kepada umat manusia. Bahaya zina pada 

kasat mata tidak satupun orang yang dapat mengingkari baik orang yang 

beriman atau tidak beriman., sebab dampak buruk perbuatan keji itu 

sudah nyata. Diantara bahaya perbuatan zina adalah: 

a. Zina membunuh perasaan malu dalam diri orang yang melakukannya 

sehingga ia tidak mempunyai harga diri dan sifat manusianya 

berubah menjadi binatang. 

b. Zina membuat pelakunya terjerumus kedalam lembah bermacam- 

macam dosa sehingga tampak dari wajahnya muram dan gelap, tidak 

ada cahaya iman yang memancar dari hatinya. 

c. Menjadikan pelakunya selalu kekurangan (fakir), atau merasa 

demikian sehingga tidak pernah kecukupan atas apa yang 

diterimanya.  

d. Bisa menghilangkan kehormatan pelakunya sehingga jatuhlah 
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martabatnya baik dihadapan Allah maupun sesama manusia. 

e. Pelaku zina akan dipandang oleh manusia dengan pandangan sinis 

dan penuh ketidakpercayaan 

f. Perzinaan menyeret kepada terputusnya hubungan silahturahmi, 

durhaka kepada orang tua, pekerjaan haram, berbuat dzalim, serta 

menyia-nyiakan keluarga dan keturunan. Bahkan bisa membawa 

kepada pertumpahan darah dan main dukun/ tenung serta dosa-dosa 

besar lainnya. Zina biasanya berkaitan dengan kemaksiatan lain 

sebelumnya atau yang bersamaan dengannya, setelah itu biasanya 

akan melahirkan jenis kemaksiatan yang lainlagi. 

g. Perbuatan zina dapat melahirkan generasi yang lemah, sebab tidak 

mempunyai status sosial dalam masyarakat. 

h. Perbuatan zina dapat menularkan penyakit kelamin yang dasyat 

seperti : AIDS, Siphillis (raja singa), dan Gonore (kencing nanah)  

i. Perbuatan zina senantiasa mendapat murka dari Allah, dan salah satu 

sebab turunnya mala petaka yang beruntun atas suatu daerah saat 

perzinaan merebak. 
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BAB III 

PERAN TOKOH MASYARAKAT  

DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH 

DI KELURAHAN BULUKERTO 

A. Gambaran Umum Kelurahan Bulukerto 

1. Letak Geografis Kelurahan Bulukerto 

Kelurahan Bulukerto adalah salah salah satu wilayah yang berada 

di kecamatan Bulukerto, satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang 

terletak di ujung timur laut wilayah Kabupaten Wonogiri. Kecamatan 

Bulukerto terletak di daerah pegunungan dan bebatuan. 

a. BATAS-BATAS WILAYAH 

Sebelah Utara  : Desa Golo, Kecamatan Puhpelem 

Sebelah Selatan  : Bulukerto, Kecamatan Bulukerto 

Sebelah Barat  : Desa Tengger, Kecamatan Puhpelem 

Sebelah Timur  : Desa Krandegan, Kecamatan Bulukerto 

b. LUAS DAERAH 

Kelurahan Bulukerto luas daerahnya 285,64 hektar, dengan perincian 

sebagai berikut:
52

 

1.Tanah Sawah   : 49,9 ha 

2.Tanah Kuburan   : 1,3 ha 

3.Tanah Pekarangan  : 25,5 ha 

4.Tanah Perkantoran  : 0,5 ha 
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5. Luas prasarana umum lainnya : 0,30 ha 

2. Keadaan Demografi Kelurahan Bulukerto 

Masyarakat Kelurahan Bulukerto sebagian besar bermata pencarian 

sebagai petani yaitu berkebun / berladang dengan penghasilan utamanya 

ketela dan kunir selain itu sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai 

pegawai negeri sipil (PNS), buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, 

TNI, POLRI, pengusaha kecil dan menegah,dan buruh. Walaupun 

demikian masyarakat  Kelurahan Bulukerto 

memiliki ikatan emosional yang kuat, khusunya dalam kegiatan-kegiatan 

yang berdampak positif bagi warga. 

a. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin: 

Laki-laki   : 2269 orang 

Perempuan : 2306 orang 

b. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian : 

1. Petani sendiri   : 814 

2. Buruh tani   : 2.060 

3. Nelayan    : 0 

4. Pengusaha sedang/Besar : 25 

5. Pengusaha Kecil  : 234 

6. Buruh Bangunan  : 113 

7. Buruh Industri   : 180 

8. Pedagang    : 185 

9. Pengangkutan   : 34 

10. Pegawai Negeri  : 73 

11. ABRI    : 2 

12. Pensiunan   : 14 



 

 

13. Lain-lain   : 15 

c. Jumlah Penduduk menurut Berdasarkan Agama 

1. Tamat Akademi/Perguruan Tinggi : 193 

2. Tamat SLTA    : 552 

3. Tamat SLTP    : 912 

4. Tamat SD    : 1.310 

5. Tidak Tamat SD   : 870 

6. Belum Tamat SD   : 543 

7. Tidak Sekolah    : 248 

d. Jumlah Penduduk menurut Agama 

1. Islam      : 4.219 

2. Kristen Katolik   : - 

3. Kristen Prostetan   : 482 

4. Budha      : - 

5. Hindu      : - 

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Bulukerto memeluk agama 

Islam,
53

 sehingga hampir seluruhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

masyarakat lebih mengarah kepada unsur keagamaan, setiap tahun 

masyarakat selalu mengadakan kegiatan agama seperti maulud, rajab, dan 

setiap satu minggu sekali selalu ada kegiatan pengajian rutin seperti 

yasinan dan majlis taklim yang di ikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu. 

Organisasi seperti karang taruna berjalan aktif, setiap bulan sekali 

mengadakan pertemuan untuk arisan dan lain-lain disetiap dusun masing-

masing. Namun kurang aktif dalam mengadakan kegiatan untuk 

pemudanya, sehingga kegiatan yang tergolong minim tersebut 
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menyebabkan banyak kaum remaja putra maupun putri dapat melakukan 

pergaulan tanpa adanya rem dari dalam dirinya. Ini terjadi karena 

minimnya pemahaman agama dalam diri mereka ditambah kurangnya 

perhatian orang tua dan mudahnya membuka situs-situs yang berbau 

pornografi akibat dari internet tidak sehat. Kondisi para remaja  di 

Kelurahan Bulukerto perlu diperhatikan dan perlu adanya kegiatan- 

kegiataan yang positif agar dapat menambah pemahaman mereka. 

3. Keadaan Sosiologis Kelurahan Bulukerto 

Secara sosial, masyarakat Kelurahan Bulukerto di kenal ramah dan 

sangat santun dalam bersikap. Hal ini misalnya terlihat dari penilaian-

penilaian yang dilontarkan oleh beberapa pendatang musiman maupun 

yang telah menetap lama di wilayah ini. Ketika berjumpa bahkan tidak 

segan-segan mereka menyapa satu sama lainnya, bahkan terhadap orang 

asing sekalipun. Hal ini mungkin disebabkan oleh budaya mereka yang 

sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan silaturahmi dengan sesama. 

Meskipun penduduknya mayoritas muslim, masyarakat desa sangat 

menjunjung tinggi toleransi beragama. Menurut pendapat masyarakat desa 

ini, setiap orang berhak untuk dihormati dan menghormati tanpa 

memandang latar belakang agama yang dianutnya. Kalangan seperti ini 

biasannya terdiri dari tenaga pengajar, tenaga kesehatan, serta para pekerja 

di berbagai lapangan pekerjaan yang ada di Kelurahan Bulukerto. Sampai 

saat ini terbukti tidak pernah terjadi perselisihan berlatar belakang agama, 

karena masing-masing pihak menghormati satu sama lain. 



 

 

B. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Akibat Hamil di 

luar Nikah 

1. Peran dan Fungsi Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Akibat 

Hamil di luar Nikah 

Tokoh agama adalah pemimpin informal yang diangkat/atau 

ditunjuk masyarakat. Tokoh agama informal yang dimaksud adalah tokoh-

tokoh agama yang memiliki integritas tinggi, memegang teguh pendapat 

dan keyakinannya, secara kultural mereka juga diharapkan memiliki 

kekuata nnyata yang bisa menggerakan orang untuk sebuah tujuan yang 

muli, yakni merubah pola hidup masyarakat. 

Peran tokoh agama sebagai da’i penyiar agama, penceramah, 

penuntun umat, pencerah umat, pemberi tauladan umat serta Pembina 

umat manusia memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Dalam hal ini tokoh agama memberikan memberikan pengetahuan 

tentang larangan zina dan bahaya dari zina serta dampaknya. Seperti yang 

terjadi saat ini banyaknya kasus perzinahan yang terjadi baik yang 

diberitakan oleh media maupun dalam lingkungan masyarakat. 

Proses pengendalian sosial yang dapat dilakukan hanya terbatas 

pada penyampaian wawasan norma sebagai upaya yang bersifat preventif. 

Sedangkan upaya yang dilakukan secara represif dilakukan melalui cara-

cara yang tidak memaksa seperti nasehat/teguran baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 



 

 

Tokoh masyarakat ialah orang-orang yang bersamaan tempat tinggal 

dan diikat oleh adat-istiadat atau aturan-aturan adat yang harus ditaati dan 

menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan 

masyarakat tersebut. Dalam suatu masyarakat ada tokoh-tokoh penting 

yang sangat berperan dalam suatu masyarakat, peran menyangkut 

pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk 

berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. 

a. Menikahkan Pasangan Remaja Hamil di Luar Nikah 

Menikahkan merupakan menyatukan dua pasangan yang berbeda 

dan perjanjian antara mempelai perempuan dilain pihak, perjanjian 

terjadi dengan suatu ijab (akad nikah), yang dilakukan oleh wali calon 

istri dan diikuti oleh calon suami disertai sekurang-kurangnya dua 

orang saksi. Merespon  remaja yang hamil di luar nikah. Bapak 

Santoso, salah satu Kepala KUA menyatakan bahwa : 

 “Dalam masyarakat kelurahan Bulukerto remaja hamil di luar 

nikah itu biasanya dilaksanakan di rumah pihak perempuan pada 

siang hari, dalam acara pernikahan orang tua remaja hamil diluar 

nikah memperhitungkan hari pernikahannya dengan pihak 

keluarganya setelah itu orang tua remaja yang hamil di luar nikah 

pergi ke rumah pihak keluarga laki-laki untuk menginformasikan 

pernikahannya, setelah tahu hari pernikahannya orang tua 

perempuan menginformasikan kepada keluarga hari pernikahan 

remaja tersebut. Remaja yang berkasus seperti hamil di luar nikah 

di kelurahan Bulukerto semuanya dinikahkan”.
54

 

b. Memberikan Sanksi 

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh 

masyarakat atau tempat tertentu karena terjadi pelanggaran yang 
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dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Begitu juga pada 

masyarakat Kelurahan Bulukerto seseorang yang melanggar juga 

dikenakan sanksi atau denda. 

Hal  ini  terbukti  dari  hasil  wawancara  dengan Bapak Sumar, 

salah satu Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa: 

“Untuk sanksinya yang telah di sepakati warga di sini, itu sendiri 

atau denda yang diberikan terhadap remaja yang hamil di luar 

nikah ialah semen sebanyak 10 sak, itupun kami juga melihat dari 

kemampuan ekonomi masing-masing individu, nantinya dendanya 

diberikan kepada ketua RT. Setelah remaja menikah. Semua 

remaja hamil di luar nikah dikenakan sanksi atau denda. Hal ini 

dilakukan agar masyarakat lingkungan RT tidak meniru perbuatan 

yang tidak baik dan memberikan efek jera”.
55

 

Dari  pernyataan  di atas  bahwa  upaya  yang  dilakukan  dalam  

mengahadapi perkawinan  akibat  perzinaan,  dengan  memberikan 

sanksi terhadap remaja yang hamil di luar nikah agar memberikan efek 

jera dan tidak ditiru oleh masyarakat yang lainnya. 

c. Menasehati Pasangan Remaja yang Hamil di Luar Nikah 

Menasehati merupakan suatu didikan dan peringatan yang 

diberikan berdasarkan kebenaran dan membangun seseorang dengan 

tujuan yang baik, nasehat selalu bersifat mendidik.  

Merespon  remaja yang hamil di luar nikah. Bapak Sumar salah 

satu RT menyatakan bahwa : 

“Untuk remaja yang telah terlanjur hamil di luar nikah ialah 

memberikan arahan untuk tujuan hidup yang lebih baik dan remaja 
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tersebut sadar apa yang diperbuatnya itu salah dan menasehati agar 

senantiasa mendekatkan diri kepada tuhan yang maha kuasa.”
56

 

Dari   pernyataan   diatas   dapat   diketahui   bahwa memberikan 

nasehat kepada remaja yang hamil diluar nikah adalah salah satu bentuk 

upaya yang telah dilakukan. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh agama, Bapak Parso : 

“Jadi langkah pertama itu memberikan teguran kepada remaja yang 

hamil sebelum menikah agar segera bertobat karena yang di 

lakukannya itu salah dan jelas-jelas telah melanggar hokum agama. 

Dan menganjurkan kepada mereka agar segera menikah agar tidak 

menjadi aib bagi keluarga mereka.”
57

 

Menurut pendapat bapak Parso memberikan teguran dan 

memberikan nasihat agar segera bertobat atas tindakan yang telah 

dilakukannya telah melanggar hokum agama. 

d. Menegur Pasangan Remaja yang Hamil di Luar Nikah 

Menegur merupakan sapaan yang diberikan seseorang kepada 

orang lain dengan maksud untuk menyampaikan sesuatu hal yang perlu 

disampaikan. Teguran bukan sesuatu yang mematikan, tapi sebuah 

sarana dimana kita masih peduli terhadap orang-orang sekeliling kita, 

rekan kerja, keluarga, pasangan, sahabat bahkan orang lain yang kita 

kenal atau belum mengenalnya secara langsung. Tapi dengan kita 

memberikan sebuah teguran berarti kita menginginkan orang tersebut 

menjadi lebih baik dan tidak berbuat sesuatu yang akan membuat 
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dirinya dan orang yang ada di sekelilingnya merasa tidak atau kurang 

nyaman. 

Teguran ini bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan tidak 

langsung atau isyarat. Teguran langsung yaitu dimana kita secara 

langsung diberi masukan (diberi tahu) karena ada sifat atau perbuatan 

kita yang dapat membuat kita atau orang lain malu. Cara ini 

diberlakukan langsung kepada objek tanpa melalui perentara atau 

sebuah pesan. Cara ini langsung, jadi kita harus bersikap jauh lebih 

dewasa. Kita harus mengambil hikmah dan berfikir positif serta kita 

mau jadi lebih baik, berjiwa besar mau menerima dan melakukan 

sebuah perubahan dari sebuah teguran tersebut.  

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wiyono salah satu Penyuluh 

Agama di kelurahan Bulukerto : 

“Untuk masalah remaja hamil di luar nikah di kelurahan Bulukerto 

memberikan teguran dari orang yang disegani juga sangat 

dibutuhkan karena akan berpengaruh pada orang yang ditegur. 

Bentuk teguran yang diberikan kepada remaja hamil di luar nikah 

dan orang tua remaja hamil di luar nikah berupa memberi saran 

pada anak secara langsung agar mereka selalu tegar dan waspada 

dalam menjalankan hidupnya”.
58

 

 

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Remaja Hamil di Luar Nikah 

Media tv maupun surat kabar setiap hari menyajikan berita hangat 

produk dari hubungan seks diluar nikah, entah berupa berita aborsi, dibuangnya 

bayi tak berdosa, pembunuhan bayi hasil hubungan gelap, sampai dibunuhnya 

pacar yang diduga hamil.  
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Seks diluar nikah dapat didefinisikan sebagai hubungan suami istri yang 

dilakukan oleh pria dan wanita diluar pernikahan. Seks diluar nikah tidak 

hanya terjadi pada remaja akan tetapi dapat juga dilakukan oleh mereka yang 

sudah menikah. Fenomena seks diluar nikah saat ini sangat memilukan karena 

sudah menjadi hal yang biasa. 

1. Penyebab hubungan seks diluar nikah pada remaja 

a. Rasa penasaran remaja 

Perubahan fisik dan psikologi pada remaja membuat mereka ingin 

mencoba hal yang dianggap tabu. Salah satu hal yang bikin remaja punya 

dorongan seksual tinggi adalah datang dari diri mereka sendiri. Rasa 

penasaran dan rasa ingin tahu itu memang muncul dalam diri tiap remaja. 

Tapi sayangnya, rasa penasaran itu disalurkan dengan cara yang salah, 

yaitu disalurkan dengan perilaku seksual yang menyimpang. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan  Bapak Wiyono berpendapat bahwa : 

“Anak adalah manusia  yang  sedang mencari jati diri mereka.  

Rasa  ingin  tahu  cukup  yang  tinggi  serta  rasa  penasaran  

mereka  untuk mencoba  hal-hal  yang  mereka  anggap  baru  

merupakan  bagian  dari  proses  untuk menuju  dewasa.  Jika  

orang  tua  tidak  mengarahkan  dengan  benar  maka  akan menjadi  

penyebab  kehancuran  anak,  termasuk  menjadi  salah  satu  

penyebab kehamilan diluar nikah”.
59

 

b. Pergaulan bebas 

Perubahan sosial membuat pergaulan remaja juga semakin bebas. 

Remaja yang tidak memiliki pacar, dahulu dianggap biasa, namun saat 

ini akan menjadi bahan olokan teman-teman dan dianggap “kuper”. 
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Pergaulan remaja saat ini semakin memprihatinkan,  pergaulan  mereka  

lebih ke condong  ke arah  hal-hal yang  kurang bermanfaat, dan  dikenal 

bebas. Pergaulan  bebas  juga  bisa  dilihat  dari  cara  pacaran  yang 

mereka  lakukan,  sekarang  gaya  pacaran  remaja  sudah berubah  dan  

lebih  berani. Terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah  

sebagai akibat dari pergaulan bebas. Hal ini sesusai dengan yang 

disampaikan oleh salah satu orang tua yang memiliki anak remaja: 

“Setahu saya ya mas.. Pengaruh pernikahan hamil  diluar  nikah  

terjadi kebanyakan ya karena pengaruh teman sebaya (lingkungan). 

Semuanya berawal  dari rasa penasaran hingga akhirnya timbul  

keinginan  untuk  mencoba  dan  lama  kelamaan  menjadi  satu  hal 

biasa dilakukan dan berujung kepada kehamilan diluar nikah.”
60

 

 

Hal ini senada dengan yang di sampaikan Bapak Parso salah satu 

Tokoh Agama  : 

“Salah satunya yang biasa kita lihat saat ini karena faktor 

pergaulan. Ketika anak-anak sudah mulai masuk smp kebanyakan 

itu sudah tidak mau pergi mengaji lagi. Mereka ini lebih suka 

bermain dengan teman-temannya melakukan sesuatu yang kurang 

bermanfaat, seperti nongkron di pingir jalan.”
61

 

 

c. Maraknya informasi pornografi 

Berkembangnya informasi secara cepat, membuat video porno 

dapat ditonton anak remaja dengan mudahnya. Beredarnya penjualan 

bebas video porno maupun akses internet yang mudah diperoleh di 

warnet-warnet semakin membanjiri anak-anak dengan informasi 

pornografi. Sesui dengan pernyataan dari Bapak Santoso : 
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”Kehamilan diluar nikah itu biasa di sebabkan oleh berbagai faktor 

salah satunya kemajuan zaman  dimana informasi ponografi dan 

pornoaksi semakin mudah untuk  di  akses  beredarnya  penjualan  

bebas  vidio  porno  maupun  akses  internet yang  mudah  

diperoleh  di  warnet-warnet  semakin  memberi  anak-anak  

dengan informasi  pornografi.  Jika  anak  tidak  mempunyai bekal  

kecerdasan  emosional, maka  akan  semakin  melancarkan  aksi  

anak  yang  memang  memiliki  hasrat  besar untuk mencoba hal-

hal yang baru, salah satunya hubungan seks diluar nikah”.
62

 

Dari pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa saat ini akses 

internet memberikan salah satu dampak negatif, mudahnya informasi 

pornografi dari internet. 

d. Kurangnya Pengawasan Dari Keluarga 

Kurangnya perhatian dan kasih sayang dalam rumah tangga juga 

menjadi salah satu sebab terjerumusnya anak dalam seks diluar nikah. 

Anak remaja yang masih mudah galau dan belum memiliki pegangan 

bilamana tidak ditopang dengan lingkungan keluarga yang harmonis dan 

penuh kasih, akan membuat anak remaja mencari pelampiasan kasih 

dengan melakukan hubungan intim. Adapun penyebab terjadinya 

kehamilan diluar nikah di Kelurahan Bulukerto menurut  bapak  Sumar 

menyatakan bahwa : 

“Jadi kehamilan di luar nikah tersebut juga disebabkan karena anak 

tersebut diberikan kebebasan begitu saja mau kemana dan hendak  

kemana  tanpa ada  yang  memperhatikan.  Dilihat  dari  keseharian  

dan  kesibukan yang dilakukan oleh   orang   tua  dengan pekerjaan 

mereka masing-masing, serta dampak  kurangnya kasih sayang 

merupakan celah kesempatan anak-anak mencari pelarian dengan 
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cara berpacaran hingga melewati batas wajar sehingga 

mengakibatkan hamil diluar nikah”.
63

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari salah satu 

orang tua  sebagaimana berikut ini. 

“saya kurang mengetahui bagaimana anak saya bergaul, karena 

kesibukan  saya bekerja dan bapaknya kerja diluar  kota juga, jadi 

saya kurang memperhatikan pergaulan anak.”
64

 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua   

lebih banyak bekerja sehingga kurangnya komunikasi dengan anak. Hal 

ini  mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas.   

2. Akibat melakukan hubungan seks sebelum nikah 

Hubungan seks diluar nikah, dalam masyarakat Indonesia dianggap 

sebagai pelanggaran nilai dan norma. Didalam ajaran agama dianggap 

sebagai zina yang harus mendapat hukuman berat. Demikian juga dalam 

hukum adat beberapa daerah. 

Wanita berumur dibawah 18 tahun yang pernah melakukan hubungan 

seks akan beresiko tinggi terkena kanker serviks. Berisiko tertular penyakit 

kelamin, HIV-AID yang berakibat kemandulan maupun kematian. Bila 

terjadi kehamilan akan terjadi tindakan aborsi yang dapat berakibat  pada 

gangguan kesuburan, kanker rahim maupun cacat permanen. 

Selain itu dampak psikologis yang timbul adalah munculnya perasaan 

bersalah, menyesal, malu, marah, sedih, bingung, stress, kehilangan percaya 
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diri, kehilangan konsentrasi, depresi, mimpi buruk, merasa tak berguna dan 

sulit mempercayai orang lain. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Parso salah satu tokoh 

agama Kelurahan Bulukerto : 

“Biasanya orang yang melakukan sebuah kesalahan yang perbuatan 

tersebut telah melangar hukum agama maupun tidak sesuai dengan 

tatanan sosial yang ada itu, ya akan merasa malu, akan di kucilkan 

dilingkungannya. Jadi untuk mengembalikan keadaan seperti semula itu 

biasanya juga butuh waktu yang lama. Ketika seseorang telah 

melakukan sebuah kesalahan atau itu tidak sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat ya biasanya akan mendapat label yang 

buruk.”
65

 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa orang yang melakukan 

kesalahan yang tidak sesuai dengan tatanan sosial yang ada akan 

mendapatkan label yang buruk. 

3. Hamil Pranikah di kalangan Remaja 

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju 

kedewasaan. Perilaku masa remaja juga beraneka ragam, seperti berpacaran 

bahkan ada yang sampai melakukan hubungan seks pranikah pada saat 

berpacaran. 

a. Perilaku Seks Pranikah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

remaja melakukan hubungan dengan lawan jenis dalam arti berpacaran 

adalah sebagai status sosial. Kalau ada status maka ada peran yang harus 

dilakukan. Peran merupakan sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan 
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status yang disandangnya. Berpacaran adalah interaksi heteroseksual 

yang didasari oleh rasa cinta, kasih dam sayang untuk menjalin suatu 

hubungan yang lebih dekat pada esensinya untuk saling mengenal lebih 

jauh menuju pernikahan atau untuk mencari pasangan hidup yang 

dianggap cocok. 

Remaja hanya memikirkan statusnya saja, tetapi mereka tidak 

mengetahui peran dalam berpacaran itu seperti apa. Oleh karena itu bagi 

remaja peran dalam berpacaran adalah untuk senang-senang saja. Maka 

dari itu sekarang sudah terjadi perubahan nilai dari pacaran itu sendiri. 

Dulu pacaran diartikan sebagai tahap pendekatan dua individu lawan 

jenis untuk melangkah ke jenjang yang lebih formal yaitu ikatan 

pernikahan, namun sekarang pacaran diartikan hanya untuk status saja 

supaya diterima dalam lingkungan pergaulan. Berikut hasil wawancara 

peneliti dengan narasumber berinisial AH  :  

“Saya mulai mengenal pacaran sejak SD berawal dari suka-sukaan 

sama temen SD sekelas. Lalu SMP temen-temen udah ada yang 

berpacaran, di TV juga banyak banget sinetron yang ceritanya 

tentang remaja cinta-cintaan pacaran. Tapi saya pertama kali 

pacaran itu SMA kelas 1."
66

 

Dari petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa media 

mempunyai pengaruh yang cukup tinggi terhadap perilaku remaja. Dalam 

hal ini perilaku remaja terhadap lawan jenis. Media dapat berfungsi 

sebagai pemberi informasi, hiburan dan sosialisasi. Dalam kasus diatas 

media yang awalnya bertujuan untuk memberikan hiburan akan tetapi 

                                                           
66

 Lihat Transkip Wawancara 06/01-W/5-III-2018 



 

 

dari hiburan itu remaja menangkapnya sebagai informasi tentang perilaku 

orang berpacaran. Remaja berpacaran pada saat sekolah mempunyai 

berbagai alasan. Namun, menurut hasil wawancara peneliti dengan 

beberapa narasumber bahwa alasan pertama kali remaja melakukan 

hubungan berpacaran adalah untuk status. Berikut hasil wawancara 

peneliti dengan  narasumber berinisial VM  : 

“Alasan saya berpacaran waktu itu buat seneng-seneng aja dalam 

arti mengikuti perkembangan jaman lho mas secara tidak langsung 

terpengaruh oleh lingkungan mas. Saya pertama kali berpacaran 

dengan TN pada saat kelas 1 SMA karena status sih mas, belum 

punya rasa seneng sih biar dapat pengakuan dari temen-temen 

saja.”
67

 

 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

remaja melakukan hubungan dengan lawan jenis dalam arti berpacaran 

adalah hanya sebagai status sosial. Kalau ada status maka ada peran yang 

harus dilakukan. Peran merupakan sesuatu yang harus dilakukan sesuai 

dengan status yang disandangnya. Remaja hanya memikirkan statusnya 

saja, tetapi mereka tidak mengetahui peran dalam berpacaran itu seperti 

apa. Oleh karena itu peran yang dilakukan oleh remaja pacaran 

didefinisikan seperti suami istri yang akhirnya juga melakukan hubungan 

suami istri yaitu seks. 

Pacaran dianggap sebagai pintu masuk yang lebih dalam lagi yaitu 

hubungan seksual pranikah sebagai wujud kedekatan dua orang lawan 

jenis yang sedang berpacaran. Tanpa ada komitmen yang jelas remaja 
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terbawa untuk melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Remaja 

mendapat pengalaman pertama melakukan hubungan seksual pranikah 

dari pacarnya. Kenapa sampai remaja ini melakukan hubungan seksual 

pranikah. Karena intensitas bertemu, selain itu juga terdapat pengaruh 

dari media yang didorong dari rasa ingin tahu yang tinggi maka remaja 

melakukan hubungan seksual pranikah pada saat berpacaran. Dari sini 

juga terjadi pergeseran nilai dan norma.  Nilai merupakan sesuatu yang 

dianggap benar, nilai yang dimaksud adalah seks itu adalah kebutuhan 

jasmani suami istri. Norma merupakan aturan untuk bertindak.   

Menurut jenis norma maka termasuk norma tata kelakuan (mores). 

Norma yang dimaksud adalah hubungan seks itu harusnya dilakukan 

setelah melakukan pernikahan, akan tetapi nilai itu berubah seks 

dilakukan pada saat berpacaran. Berikut petikan wawancaranya dengan 

narasumber VM  : 

“Dulu  pacaran saya itu nggak kayak anak sekarang nggak aneh-

aneh, hanya main bareng tapi kalu ciuman itu udah saya mas. Gaya 

pacaran dengan yang kedua no sex tapi grepe-grepe. Gaya pacaran 

yang ketiga saya no sex tapi sempet pernah diajakin “gitu” tapi 

saya menolak karena takut hamil”.
68

 

Seks pranikah adalah hubungan seksual yang dilakukan remaja 

tanpa adanya ikatan pernikahan. Remaja melakukan berbagai macam 

perilaku seksual beresiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yaitu 

dimulai dari berpegangan tangan, cium kering, cium basah, berpelukan, 

memegang atau meraba bagian sensitif, petting, oral sex, dan 
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bersenggama, perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya 

dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu 

sendiri. Serta perilaku seks pranikah adalah aktivitas fisik, yang 

menggunakan tubuh untuk mengeksprsikan perasaan erotis atau perasaan 

afeksi kepada, lawan jenisnya diluar ikatan pernikahan.  

Perilaku seks pranikah dapat dikategorikan dalam perilaku 

menyimpang itu karena perilaku tersebut dipelajari. Penyimpangan tidak 

diwariskan, juga bukan hasil dari kerusakan otak dan lainnya. Perilaku 

seks pranikah itu dipelajari melalui interkasi dengan orang lain dalam 

kasus ini orang lain tersebut adalah dalam proses komunikasi. Dalam 

kasus ini perilaku seks pranikah terjadi karena keintensitasnya remaja 

berpacaran ini dalam bertemu dan melihat gaya berpacaran orang lain, 

dari situ mereka melihat dan mempelajarinya. Bagian penting dalam 

proses belajar perilaku menyimpang terjadi dalam hubungan yang intim. 

Hubungan intim yang dimaksudkan adalah intensitas bertemu remaja 

dalam berpacaran.  

D. Proses Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan 

Bulukerto 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Bulukerto, bahwa proses pernikahan wanita hamil di luar nikah 

sebagaimana yang menjadi pokok dari pembahasan skripsi ini dapat diuraikan 

sebagai berikut. 



 

 

Sebagaimana layaknya atau pada umumnya seseorang yang akan 

melangsungkan sebuah pernikahan, mereka diharuskan untuk 

memberitahukan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat seperti yang 

tercantumkan pada prosedur pencatatan nikah dengan model N7 menurut 

KMA No. 477 Tahun 2004 tentang pemberitahuan nikah point pertama yaitu : 

“Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada 

penghulu yang mewilayai tempat pelaksanaan akad nikah”. 

Dimana pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan pernikahan itu 

dilakukan secara tertulis yang diketahui oleh wali atau wakilnya. 

Pemberitahuan yang disampaikan kepada penghulu atau pejabat PPA ini 

selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan 

wali nikah tentang halangan pernikahan. Dalam pernikahan ini juga akan 

meneliti tentang kelengkapan syarat pernikahan diantaranya kutipan akte 

kelahiran, surat keterangan untuk menikah, surat keterangan orang tua atau 

wali dan yang terpenting adalah persetujuan kedua calon mempelai (model 

N1, N2, N4, dan N5 bagi calon pengantin yang kurang dari 21 tahun). 

Pada proses pemeriksaan nikah inilah kadang penghulu mengetahui 

bahwa pihak calon mempelai istri yang akan melangsungkan pernikahan 

sedang dalam keadaan hamil di luar nikah. Meskipun pihak kedua mempelai 

memilih untuk menyembunyikan aib ini (hamil sebelum menikah), pihak 

penghulu yang diberikan wewenang untuk melangsungkan pernikahan berhak 

untuk menanyakan kebenaran adanya berita tentang hamil di luar nikah. 

Menurut Kepala KUA, Bapak Santoso:  



 

 

“Apabila diketahui bahwa calon mempelai yang akan melangsungkan 

pernikahan itu dalam keadaan hamil di luar nikah, maka pemeriksaan 

nikah akan dilakukan secara tertutup, yaitu antara calon mempelai 

suami, calon mempelai istri dan kepala KUA”.
69

 

 

Dalam pemeriksaan ini, menurut beliau kedua calon mempelai akan 

diminta pengakuan bahwa anak yang sedang dikandung oleh pihak calon 

mempelai istri adalah benar anak hasil hubungan dia dengan calon mempelai 

suami dan bukan anak hasil hubungan dengan pria lain. Pengakuan ini 

kemudian dituangkan dalam sebuah pernyataan bermaterai 6.000 atas nama 

kedua calon mempelai.  

Kepala KUA, Bapak Santoso, mengatakan bahwa : 

“Pada dasarnya proses  pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai 

yang hamil di luar nikah atau tidak itu melalui prosedur yang sama, tidak 

ada perbedaan. Hanya saja, sebagai ikhtiya (kehati-hatian) saya, maka saya 

mengambil jalan dengan membuat surat pernyataan yang berisi tentang 

pengakuan kedua calon mempelai. Hal ini saya jadikan pegangan apabila 

suatu saat nanti terjadi pengingkaran dari salah satu pihak tentang 

kehamilannya, karena pada prinsipnya KHI membolehkan wanita hamil di 

luar nikah menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. 

Meskipun demikian, ada atau tidak adanya surat pernyataan itu tidak 

menghalangi petugas KUA untuk melaksanakan pencatatan pernikahan”.
70

 

 

Menurut Kepala KUA, meskipun sekarang sudah ada teknologi canggih 

untuk mengetahui identitas janin seperti tes DNA, namun cara ini dinilai 

terlalu mahal dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dikhawatirkan 

jabang bayi yang ada dalam rahim semakin membesar. Hal ini dalam rangka 

menjamin kepastian hukum atas anak yang dilahirkan dari hubungan di luar 

nikah.  
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Pada saat dikonfirmasi mengenai tanggapan beliau terhadap pernikahan 

wanita hamil di luar nikah, beliau secara pribadi menyatakan sangat kecewa 

dan menyesal. Namun di sisi lain sebagai kepala KUA beliau harus 

mengambil suatu tindakan atau jalan keluar untuk mengatasi suatu masalah, 

dan jalan keluar yang akan ditempuh oleh KUA yang satu dengan yang lain 

pasti berbeda-beda. Dalam hal ini (surat pernyataan pengakuan calon 

mempelai) adalah cara efektif yang harus dilakukan oleh PPN, dengan dasar 

apa yang ditempuh itu tidak  bertentangan dengan aturan yang ada, baik aturan 

agama maupun aturan  negara. 

Berdasarkan keterangan Kepala KUA, maka dapat di tarik kesimpulan 

bahwa proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah 

sebagai berikut: 

1. Adanya pemberitahuan nikah dari calon mempelai/walinya/orang yang 

mewakili. 

2. Dalam pemeriksaan nikah, kedua calon mempelai mengakui bahwa calon 

pihak mempelai istri dalam keadaan hamil. 

3. Calon mempelai membuat pernyataan di hadapan Kepala KUA 

bermateraikan 6.000 (enam ribu rupiah), “Bahwa benar si A sudah hamil 

dan yang menyebabkan kehamilannya adalah si B”. 
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BAB IV 

ANALISIS TENTANG PERAN TOKOH MASYARAKAT  

DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH 

DI KELURAHAN BULUKERTO 

 

A. Analisis Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Akibat 

Hamil Di luar Nikah 

Seseorang yang hidup di tengah masyarakat tentu harus mengikuti 

aturan atau norma pada masyarakat itu sendiri. Banyaknya pengaruh dari 

budaya luar dapat mempengaruhi individu untuk melakukan pelanggaran 

pada norma yang ada. Bentuk pelanggaran yang sering dilakukan individu 

atau kelompok namun mendapat tolerir dari masyarakat maka akan menjadi 

sebuah kebiasaan yang lama kelamaan akan merubah nilai-nilai yang ada. 

Nilai atau norma yang kurang menekankan individu untuk mengikuti aturan 

atau norma yang merupakan hasil dari kegagalan norma sosial untuk 

mengatur individu atau kelompok yang melanggar aturan tersebut. 

Tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya 

pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat dalam wilayahnya. 

Disamping karena itu karena tokoh masyarakat langsung berhadapan dengan 

masyarakat, juga karena fungsi-fungsi yang melekat tokoh masyarakat itu 

sendiri, karena masyarakat sangat mengharapkan kepada aparatur yang 

berada di masyarakat mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 



 

 

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk kontrol sosial tokoh 

masyarakat Kelurahan Bulukerto dalam menyikapi pelaku seks bebas ada dua 

jenis, yaitu kontrol sosial berupa pencegahan  sebelum terjadi  dan  kontrol  

sosial  setelah  terjadinya penyimpangan dalam masyarakat. 

1. Kontrol Sosial Sebelum Terjadinya penyimpangan (Preventive) 

Tindakan preventif . Preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh 

pihak tokoh masyarakat sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu 

tindak pelanggaran dapat diatasi, diredam atau dicegah. Pengendalian yang 

bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, 

pengarahan dan ajakan. 

Seperti yang disampaikan oleh oleh Bapak Wiyono salah satu 

Penyuluh Agama di kelurahan Bulukerto : 

“Untuk masalah remaja hamil di luar nikah di kelurahan Bulukerto 

memberikan teguran dari orang yang disegani juga sangat dibutuhkan 

karena akan berpengaruh pada orang yang ditegur. Bentuk teguran yang 

diberikan kepada remaja hamil di luar nikah dan orang tua remaja hamil di 

luar nikah berupa memberi saran pada anak secara langsung agar mereka 

selalu tegar dan waspada dalam menjalankan hidupnya”
71

 

 

Dalam hal ini bapak Wiyono salah satu tokoh masyarakat 

Kelurahan Bulukerto, juga berupaya melakukan pengendalian sosial yang 

berupa nasehat-nasehat ataupun teguran, agar penyimpangan sosial yang 

terjadi segera terselesaikan. 
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2. kontrol sosial Setelah terjadi penyimpangan (Represif) 

Tindakan represif. Refresif yaitu suatu tindakan aktif yang 

dilakukan berupa sangsi hukuman pada saat penyimpangan sosial terjadi 

agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Penyimpangan 

yang sedang terjadi dapat segera di kendalikan dengan berupa sangsi yang 

tegas. 

Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu RT di kelurahan 

Bulukerto apabila remaja atau anggota masyarakatnya, diketahui hamil 

sebelum menikah maka akan diberikan sanksi berupa semen sebanyak 10 

sak.  

Kontrol sosial yang dilakukan oleh salah satu tokoh tersebut, salah 

satu upaya yang pengendalian sosial yang terjadi setelah pelanggaran, 

dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti 

semula. Upaya ini dilakukan agar keadaan yang memanas karena adanya 

penyimpangan dapat kembali damai. 

Berdasarkan  dari  uraian  diatas, peran tokoh  masyarakat di  sini  

adalah sebagai pengendali sosial kepada anggota masyarakatnya. Maka  

dalam hal ini tokoh masyarakat sangatlah berperan dalam keamanan  

warganya dari hal-hal yang dapat mengancam kehidupan mereka, seperti  

kenakalan remaja yang sekarang ini sudah semakin banyak di lingkungan 

masyarakat. 

 

 



 

 

3. Menegur Pasangan Remaja yang Hamil di Luar Nikah 

Teguran ini bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan tidak 

langsung atau isyarat. Teguran langsung yaitu dimana kita secara 

langsung diberi masukan (diberi tahu) karena ada sifat atau perbuatan 

kita yang dapat membuat kita atau orang lain malu. Cara ini diberlakukan 

langsung kepada objek tanpa melalui perentara atau sebuah pesan. Cara 

ini langsung, jadi kita harus bersikap jauh lebih dewasa. Kita harus 

mengambil hikmah dan berfikir positif serta kita mau jadi lebih baik, 

berjiwa besar mau menerima dan melakukan sebuah perubahan dari 

sebuah teguran tersebut. 

Untuk masalah remaja hamil di luar nikah di kelurahan Bulukerto 

teguran dari orang yang disegani juga sangat dibutuhkan karena akan 

berpengaruh pada orang yang ditegur. Bentuk teguran yang diberikan 

kepada remaja hamil di luar nikah dan orang tua remaja hamil di luar 

nikah berupa memberi saran pada anak secara langsung agar mereka 

selalu tegar dan waspada dalam menjalankan hidupnya. 

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Remaja Hamil di luar Nikah 

Dampak  dari  pergaulan  bebas  dapat  kita  lihat  dari  perubahan  cara 

pandang masyarakat, dimana terjadi perubahan nilai terhadap pergaulan antar 

lawan  jenis.  Dulu  pacaran  di  depan  umum  dianggap  tabu,  kini  hal  itu 

dianggap biasa. Jangankan bersentuhan, yang lebih dari itu dilakukan, dengan 

tanpa rasa malu. Para pelaku pacaran tersebut akhirnya  terjerumus  kedalam 

jurang dosa karena melakukan perbuatan yang amat  keji  dan  dilarang  oleh 



 

 

Allah, yaitu berzina. Perzinaan dalam masyarakat merupakan penyakit   

sosial yang berbahaya. Bahkan perzinaan tidak ada bedanya dengan 

pelacuran. Perzinaan termasuk masalah sosial  karena  melanggar kesopanan, 

merusak keturunan, menyebabkan penyakit, menimbulkan perselisihan dalam 

keluarga dan berdampak pada masyarakat secara  umum.  Berdasarkan   fakta  

tersebut, banyak wanita hamil  di  luar  perkawinan,  karena  terlalu  bebasnya  

pergaulan. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja hamil di luar nikah di 

Kelurahan Bulukerto adalah sebagai berikut: 

1. Rasa penasaran remaja 

Perubahan fisik dan psikologi pada remaja membuat mereka ingin 

mencoba hal yang dianggap tabu. Salah satu hal yang bikin remaja punya 

dorongan seksual tinggi adalah datang dari diri mereka sendiri. Rasa 

penasaran dan rasa ingin tahu itu memang muncul dalam diri tiap remaja. 

Tapi sayangnya, rasa penasaran itu disalurkan dengan cara yang salah, 

yaitu disalurkan dengan perilaku seksual yang menyimpang. Seperti yang 

penulis temukan dilapangan dengan salah satu narasumber yang beinisial 

VM berdasarkan yang disampaikanya pernah melakukan ciuman, dan 

grepe-grepe. Seorang remaja yang tidak mampu mengendalikan diri akan 

terjerumus kedalam kehidupan seksual secara bebas (diluar norma sosial 

dan norma agama, hal ini biasa berakibat ke perzinahan dan kehamilan di 

luar nikah dikalangan remaja. 

Dalam hal ini orang tua memiliki peranan penting terhadap putra-

putrinya memberikan bimbingan dan nasehat agar putra-putrinya 



 

 

terjerumus kedalam pergaulan bebas. Melihat masara remaja sangat 

potensial dan dapat berkembang kearah positif maupun kearah negative 

maka diperlukannya edukasi dalam bentuk pendidikan, bimbingan maupun 

pendampinagan sangat diperlukan untuk mengarahkan potensi remaja 

kearah yang lebih baik. Sehubungan dengan ini masalah seks dan 

pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja merupakan masalah 

penting dan harus diantisipasi. 

2. Pergaulan bebas 

Perubahan sosial membuat pergaulan remaja juga semakin bebas. 

Remaja yang tidak memiliki pacar, dahulu dianggap biasa, namun saat 

ini akan menjadi bahan olokan teman-teman dan dianggap “kuper”. 

Pergaulan remaja saat ini semakin memprihatinkan,  pergaulan  mereka  

lebih ke condong  ke arah  hal-hal yang  kurang bermanfaat, dan  dikenal 

bebas. Pergaulan  bebas  juga  bisa  dilihat  dari  cara  pacaran  yang 

mereka  lakukan,  sekarang  gaya  pacaran  remaja  sudah berubah  dan  

lebih berani. Terbukti  dengan  banyaknya kasus seks sebelum  menikah  

sebagai akibat  dari pergaulan  bebas. 

Islam sangat tidak menganjurkan adanya kemadlaratan 

sebagaimana dalam pergaulan bebas terkandung aspek - aspek 

kemadlaratan timbulnya perzinaan di kalangan remaja. Perbuatan zina 

merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan prinsip islam dalam 

larangannya sangat keras sehingga Allah menegaskan dalam firmannya 

dalam surah Al-isra’ Ayat 32 : 



 

 

نَى   اٱتَۡقَربُواْااَوَلا ِحَشٗةاَوَسا َءاَسبِيٗٗلاااۥإِنَّهُاالّزِ َكاَنافَ   

Artinya;”Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji.dan suatu jalan yang buruk.” 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Perintah untuk meninggalkan 

perbuatan zina dalam Al- Qur’an secara jelas mengemukakan perkara-

perkara yang akan ditimpakan atas pelakunya. Sebab perzinaan dapat 

memberi dampak yang buruk yaitu merusak dan menyebarkan bahaya di 

kehidupan sosial, seperti mengaburkan masalah keturunan, merusak 

keturunan, menghancurkan rumah tangga, memporak porandakan 

muamalah, meluasnya penyakit kelamin, kejahatan nafsu dan merosot 

akhlak. 

3. Maraknya informasi pornografi 

Berkembangnya informasi secara cepat, membuat video porno 

dapat ditonton anak remaja dengan mudahnya. Beredarnya penjualan 

bebas video porno maupun akses internet yang mudah diperoleh di 

warnet-warnet semakin membanjiri anak-anak dengan informasi 

pornografi. Bilamana anak tidak dibekali dengan kecerdasan emosional 

maka semakin memuluskan aksi remaja yang memang memiliki hasrat 

besar mencoba hal-hal baru untuk terjun kedalah hubungan seksual di 

luar nikah. 

Semakin tinggi frekuensi globalisasi di era modernisasi sangat 

berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas. Kondisi semacam ini juga 

sangat mempengaruhi terhadap ideologi masyarakat, sehingga sebagian 



 

 

mereka beranggapan kalau tidak bergaul dengan lain jenis maka di nilai 

ketinggalan zaman. Inilah salah satu dampak arus globalisasi.Oleh karena 

itu dalam kondisi semacam ini manusia di tuntut untuk lebih berhati-hati 

dalam bertindak. Pada dasarnya masyarakat merupakan sekumpulan 

kelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang berinteraksi antar 

individu satu dengan yang lain. Tindakan pacaran adalah tindakan yang 

jelas-jelas membuka lahan subur untuk melakukan kemaksiatan.Dengan 

berpacaran, berarti sengaja untuk menyeburkan dirinya kedalam 

perzinaan. Sebagai insan muslim yang bijak, seharusnya waspada 

terhadap bahaya yang dapat timbul akibat tindakan pacaran. Islam 

mengajarkan kaum wanita adalah kaum yang baru dimuliakan 

kehormatannya, bukan dijadikan ajang kemaksiatan. 

4. Keluarga yang tidak harmonis 

Kurangnya perhatian dan kasih sayang dalam rumah tangga juga 

menjadi salah satu sebab terjerumusnya anak dalam seks di luar nikah. 

Anak remaja yang masih mudah galau dan belum memiliki pegangan 

bilamana tidak ditopang dengan lingkungan keluarga yang harmonis dan 

penuh kasih, akan membuat anak remaja mencari pelampiasan kasih 

dengan melakukan hubungan intim. 

Keluarga merupakan satuan terkecil dari sistem sosial yang ada di 

masyarakat. Peran keluarga sangat penting bagi perkembangan remaja. 

Keluarga yang berperan baik dapat meningkatkan harga diri pada remaja. 

Kurangnya perhatian dan pengawasan dari kedua orang tua subyek 



 

 

membuat remaja melakukan hal yang negatif. Sebagian orang tua lebih 

mementingkan pekerjaan dari pada memperhatikan dan mengawasi 

anaknya. Sebagian orang tua beranggapan bahwa materi yang dibutuhkan 

anak, Padahal seorang anak tidak hanya membutuhkan materi namun 

juga perhatian dan interaksi dengan orang tuanya. Anak membutuhkan 

komunikasi dengan orang tuanya, anak juga ingin bertukar pikiran 

dengan orang tuanya.Sering terjadi masalah kecil yang dihadapi anak 

remaja, tidak mendapat perhatian orang tua hingga akhirnya menjadi 

masalah besar yang sulit diatasi. Apabila masalah besar yang harus 

segera diatasi orang tua namun tidak dilakukannya karena alasan tidak 

ada waktu atau kerja yang menumpuk dapat menyebabkan masalah 

tersebut semakin besar dan berat serta sangat sulit untuk mengatasinya.  

Selain itu, kurangnya perhatian khusus dari orang tua untuk dapat 

memberikan pendidikan seks yang baik dan benar. Dimana dalam hal ini 

orang tua bersikap tidak terbuka terhadap anak bahkan cenderung 

membuat jarak dengan anak dalam masalah seksual. 

Dalam rangka menunaikan kewajiban atas amanat yang di 

anugrahkan Allah SWT terhadap orangtua dalam membina dan mendidik 

anak, sehingga anak tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang yang 

dapat menyebabkan masa depannya hancur. Sekaligus memberikan bekal 

baginya untuk mengahadapi masa depan yang penuh harapan, tantangan 

dan persaingan, sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi, maka anak memerlukan bekal yang memadai dari 



 

 

orangtuanya, sehingga anak dapat mengantisipasi kemajuan jaman yang 

tidak hanyut oleh gelombang kemajuan zaman tersebut. Pemberian bekal 

paling utama terhadap anak sejak dini adalah bimbingan akhlaq dan 

agama yang harus dimulai dari keluarga atau yang disebut dengan 

pendidikan agama dalam keluarga. Ini merupakan basis utama untuk 

membekali si anak dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dari penelitian ini 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya 

dalam pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat dalam 

wilayahnya. Disamping karna itu tokoh masyarakat langsung berhadapan 

dengan masyarakat, juga karna fungsi-fungsinya yang melekat pada 

tokoh masyarakat itu sendiri, karna masyarakat mengharapkan kepada 

aparatur yang berada di masyarakat mampu memberikan pelayanan 

secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja hamil di luar nikah di 

Kelurahan Bulukerto adalah sebagai berikut: rasa penasaran remaja, 

pergaulan bebas, maraknya informasi pornografi dan keluarga yang tidak 

harmonis. 

B. Saran  

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis 

menyaran beberapa hal yaitu: 

1. Kepada tokoh masyarakat agar menghidupkan kembali karang taruna, 

sebab karang taruna adalah wadah bagi pemuda-pemudi dalam 
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masyarakat untuk melakukan kegiatan positif, dengan begitu setidaknya 

pemuda pemudi dalam masyarakat mempunyai kesibukkan dalam 

kegiatan yang bernilai positif. 

2. Dengan teridentifikasinya penyebab terjadinya kehamilan remaja di luar 

nikah maka hendaknya menjadi acuan bagi seluruh masyarakat, 

khususnya para kepala rumah tangga untuk menjaga, melindungi, 

mengupayakan agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam perilaku 

negatif yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. 
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