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Abstract. Adolescence is period of transition from the phase of childhood to the adult stage. It filled with pressure and 
the risk of violating norms, morals, self-danger or others, as well as other juvenile delinquencies. At this critical period of 
transition, the role of parents are important in the effort to minimize the risk that may be posed. Parenting as a form of 
interaction between parent and child has a role to overcome the risk of deviant behavior of children, especially in 
teenagers. The background of this research was to study the behavior of adolescents who live in the wetlands (Berkat 
Mulia Village, Simpang Empat District, Banjar Regency, South Kalimantan) and its relationship with parenting approach 
applied by parents. The purpose of this study was to determine the impact of permissive parenting on adolescent sexual 
behavior. The qualitative interviews and data mining were used for research method. The interview used was semi-
structured, while data obtained through literature review from books, scientific papers, archives, journals, articles and 
online resources relevant to the issues of parenting and sexually deviation.  The results showed that most residents of 
Simpang Empat District were farmers who often leave their adolescent unattended at home. In these condit ions, 
permissive parenting was usually applied where children were totally free to control themselves, including friendship, the 
use of gadgets, time to go home, and so forth. This type of parenting had an effect on sexual behavior in their adolescent 
leading to the crime of rape. It can be concluded that permissive parenting contributed to the deviation of sexual 
behavior followed by rape. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Kabupatan Banjar merupakan salah satu 

wilayah lahan basah, terletak antara 2°49’ 55″- 3° 
43’ 38″ Lintang Selatan dan 114° 30’ 20″ – 115° 35’ 
37″ Bujur Timur dengan luas wilayah 4.688 Km², 
yang terbagi atas 17 kecamatan, dengan 288 
desa/kelurahan (http://banjarmasin.bpk.go.id 
diakses pada 29 Oktober 2016). Desa Berkat Mulia 
merupakan salah satu desa yang secara 
administratif termasuk bagian Kabupaten Banjar, 
tepatnya berada di Kecamatan Simpang Empat.  

Desa Berkat Mulia termasuk sebagai kawasan 
lahan basah buatan dengan dominasi penduduknya 
bekerja menggarap sawah sebagai buruh. Hurlock 
(1978) menyebut tempat anak dibesarkan 
mempengaruhi perkembangan anak dengan 
menentukan jenis hubungan antara anak dengan 
berbagai anggota keluarga.  

Hubungan antara anak dengan orangtua dapat 
terjalin melalui pola asuh. Amalia (2012) 
mendefinisikan pola asuh sebagai cara orang tua 
menyampaikan atau menetapkan kepercayaan 
tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik 

atau buruk. Dalam pola asuh tersebut berisi 
interaksi secara keseluruhan antara orang tua 
dengan anak, di mana orang tua bermaksud 
menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah 
laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap 
paling tepat oleh orang tua agar anak dapat mandiri, 
tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. 

Pola asuh yang dipilih orangtua sebagai metode 
pendidikan anak, yaitu yang otoriter, permisif, dan 
demokratis (Hurlock, 1978). Baumrind (dalam Rofi, 
2015) mengidentifikasi 3 pola utama pengasuhan 
orang tua. Pertama, pola asuh demokratif bersifat 
fleksibel, tegas, adil, dan logis. Kedua, pola asuh 
otoriter mengharapkan kepatuhan mutlak dan 
melihat bahwa anak butuh untuk dikontrol. Ketiga, 
pola asuh permissif membolehkan anak untuk 
mengatur hidup mereka sendiri dengan kurangnya 
kontrol dari orang tua. Selain itu, pemilihan pola 
asuh juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, 
lingkungan sosial-budaya, serta pekerjaan orangtua.  

Pola asuh sebagai sikap orangtua tidak hanya 
mempunyai pengaruh kuat pada hubungan di dalam 
keluarga tetapi juga pada sikap dan perilaku anak 
(Hurlock, 1978). Peran orang tua dalam strategi 
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pengasuhan risk taking behaviour anak menjadi 
banyak perhatian publik (Soenens et al., 2006 
Morish, 2011, Rofi, 2015). Masa yang beresiko bagi 
anak adalah masa remaja.  

Secara umum masa remaja dianggap sebagai 
suatu periode yang penuh dengan badai dan 
tekanan, yaitu suatu keadaan di mana ketegangan 
emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik 
dan kelenjar. Semua tugas perkembangan pada 
masa remaja dipusatkan pada penanggulangan 
sikap dan pola perilaku kekanak-kanakan dan 
mengadakan persiapan untuk menghadapi masa 
dewasa (Hurlock, 2003). Monks, Knoers, dan 
Haditono (Desmita, 2015) membedakan masa 
remaja atas empat bagian, yaitu : (1) masa pra-
remaja atau pra-pubertas (10-12 tahun), (2) masa 
remaja awal atau pubertas (12-15 tahun), (3) masa 
remaja pertengahan (15-18 tahun) dan (4) masa 
remaja akhir (18-21 tahun).  

Pola asuh yang tidak tepat bisa memberi 
pengaruh terhadap perilaku remaja yang dapat 
merujuk pada perilaku menyimpang seperti 
kenakalan yang berdampak merugikan terhadap 
dirinya sendiri ataupun orang lain. Salah satu bentuk 
perilaku menyimpang adalah kekerasan seksual. 
Menurut WHO (dalam Kordi, 2015) kekerasan 
seksual (sexual abuse) sebagai pelibatan anak 
dalam kegiatan seksual, di mana anak tidak 
sepenuhnya memahami, atau tidak mampu 
memberi persetujuan, atau oleh karena 
perkembangannya belum siap atau tidak dapat 
memberi persetujuan. Kekerasan seksual meliputi 
eksploitasi seksual, prostitusi, pornografi, 
pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, 
memperlihatkan kemaluan pada anak, stimulasi 
seksual, perabaan (molestation, fondling), 
pelecehan seksual lain, memaksa anak untuk 
memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual 
incest, pemerkosaan, dan sodomi.  

Holderread Heggen menyebut sebuah 
tindakan dapat dianggap sebagai perlakuan salah 
bila: (1) tindakan melibatkan dua pihak, di mana 
salah satu pihak berada dalam situasi objektif lebih 
kuat, lebih berkuasa, lebih mengendalikan medan, 
dan pihak yang lain lebih lemah; (2) tindakan itu 
mula-mula dan terutama ditujukan untuk memenuhi 
pemuasan seksual pelaku yang posisinya lebih kuat; 
dan (3) tindakan itu terjadi karena pelaku melakukan 
strategi-strategi khusus untuk memanipulasi korban 
dengan memanfaatkan posisinya lebih 
menguntungkan (Kordi, 2015).  

Berdasarkan data yang dihimpun oleh 
Kepolisian Sektor Simpang Empat sepanjang tahun 
2015-2016 terdapat 6 kasus pemerkosaan terhadap 
anak di bawah umur yang telah dilaporkan. Dua di 

antaranya dilakukan oleh remaja. Dalam penelitian 
ini yang dimaksud dengan perilaku menyimpang 
ialah tindak pemerkosaan yang dilakukan remaja 
laki-laki berusia 19 tahun terhadap anak perempuan 
berusia 15 tahun yang terjadi di Kecamatan 
Simpang Empat, Kabupaten Banjar.  

 

2. METODE  
 
Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif.  Menurut 
Bogdan dan Taylor (Hartati, 2012), metode 
penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang 
menghasilkandata deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati. Metode studi kasus merupakan 
salah satu dari lima metode yang umum digunakan 
dalam penilitian kualitatif. Creswell (dalam 
Herdiansyah, 2015) mengatakan bahwa studi kasus 
adalah suatu model yang menekankan pada 
eksplorasi suatu sistem yang saling terkait satu 
sama lain pada beberapa hal dalam satu kasus.  
       Penelitian ini dilakukan dengan pencatatan 
dokumen sepeti jurnal, artikel, dan buku untuk 
mendeskripsikan berbagai realitas berkaitan dengan 
topik penelitian. Data diperoleh melalui sumber 
primer dengan melakukan wawancara terhadap 
subjek AM di Kepolsian Resort Banjar dan orangtua 
subjek di Desa Berkat Mulia, Kecamatan Simpang 
Empat, Kabupaten Banjar. 
        Patton, Bogan, dan Taylor (Suda, 2010) 
menyatakan bahwa analisis data merupakan suatu 
proses pengorganisasian dan pengurutan data ke 
dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, 
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 
dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan data. 
Data yang terhimpun kemudian dilakukan validasi 
dengan cross checking sampai data menunjukkan 
adanya reliable untuk dianalisa. Kemudian, data 
yang ada dianalisis dengan teknik deskriptif yang 
selanjutnya disusun secara sistematis.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola 

asuh permisif dengan memberi keleluasaan pada 
remaja untuk mengontrol dirinya sendiri berdampak 
terhadap penyimpangan perilaku seksual berupa 
pemerkosaan di desa Berkat Mulia yang dilakukan 
oleh dua remaja laki-laki terhadap seorang anak 
perempuan berusia 15 tahun. 

Remaja merupakan suatu masa dimana 
individu berkembang dari saat pertama kali ia 
menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya 
sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 
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Kebanyakan pada usia ini seseorang telah 
mengenal apa artinya pacaran. Pacaran telah 
menjadi semacam life style/ gaya hidup baru bagi 
remaja dan merupakan hal yang lumrah (Amalia, 
2012).   

Gaya berpacaran remaja di zaman sekarang 
telah mengarah pada perilaku yang di luar batas, di 
sinilah muncul masa pacaran yang di dalamnya 
terkait perilaku seks untuk mengisi waktu senggang 
mereka dan tidak menutup kemungkinan untuk 
melakukan perilaku seks yang tidak semestinya 
mereka lakukan. Pacaran tentunya memiliki efek 
dan bias terhadap kehidupan masing-masing baik 
secara positif maupun negatif. Pacaran positif 
merupakan pacaran yang sehat, yaitu pacaran yang 
memenuhi kriteria “sehat”, baik secara fisik, psikis, 
sosial maupun seksual. Jika pacaran melewati 
batas-batas kewajaran dan menjurus ke perilaku 
seksual, maka sudah tidak dapat dikatakan sebagai 
pacaran yang sehat atau pacaran negatif (Ayi Setiya 
Budi, 2008). Dalam kasus ini subjek AM (20) mulai 
pertama kali pubertas saat umur 15 tahun dan pada 
saat itu juga sudah mulai memiliki konten-konten 
yang berhubungan dengan seks dan mulai 
berpacaran. 

Hubungan dengan orangtua selama masa 
remaja –tingkat konflik dan keterbukaan komunikasi- 
didasarkan pada besarnya kedekatan emosi selama 
perkembangan masa anak; dan hubungan masa 
remaja dengan orangtua pada gilirannya, 
membentuk tahap-tahap kualitas sebuah hubungan 
dengan pasangan di masa dewasa (Overbeek, 
Stattin, Vermulst, Ha, & Engels, 2007; Papalia, 
2014).  

Gaya pengasuhan orangtua dapat 
mempengaruhi remaja. Pengawasan efektif 
tergantung pada seberapa besar remaja 
membiarkan orangtua mereka mengetahui aktivitas 
mereka sehari-hari dan keterbukaan seperti itu 
tergantung pada atmosfer yang dibangun orangtua. 
Hubungan remaja dengan orangtua tergantung 
pada situasi dan kehidupan orangtua –pekerjaan 
mereka dan status pernikahan serta status sosial 
ekonominya (Danissen, van Aken, & Dubas, 2009; 
Papalia, 2014).  

Hubungan komunikasi antara AM dengan 
orangtuanya cenderung terjalin sekadarnya dalam 
arti sebatas tegur sapa. Kondisi ini dipengaruhi oleh 
intensitas pertemuan mereka yang minim baik 
antara AM dengan ibunya ataupun AM dengan ayah 
tirinya. Adanya status pernikahan kedua menjadi 
sekat tersendiri terhadap kelekatan emosional 
antara AM dengan ayah tirinya, terlebih pekerjaan 
ayah tirinya yang membuat jarang bertemu dengan 
AM.  

Intensitas pertemuan yang rendah membuat 
orangtua AM menerapkan pola asuh permisif di 
memberikan kontrol sepenuhnya pada anak. Kontrol 
ini berhubungan dengan hal-hal pribadi sehari-hari 
seperti pekerjaan rumah tangga, tugas sekolah, 
pakaian, uang, jam malam, kencan, dan teman. 
Sering kali pemberian kontrol ini tidak disertai 
dengan pemahaman tentang kesehatan, 
keselamatan atau hal benar dan salah.  

AM mengaku tidak diberlakukan jam malam 
oleh orangtuanya. Ia biasa pulang hingga pukul 
sebelas malam, meski kawasan tempat tinggal AM 
merupakan daerah sepi. Ketiadaan kontrol orangtua 
membuat AM tidak terbuka terhadap orangtuanya. 
Orangtua AM bahkan tidak mengenal lingkup 
pertemanan anak mereka. Orangtua AM juga tidak 
menindak tegas manakala AM pulang dalam 
keadaaan mabuk. AM sendiri memilih untuk berhenti 
bersekolah saat kelas 3 sekolah dasar.  

 

3.1 Faktor Keluarga 
 

Sikap orangtua tidak hanya mempunyai 
pengaruh kuat pada hubungan di dalam keluarga 
tetapi juga pada sikap dan perilaku anak. Anak yang 
tidak memperoleh perhatian dan kasih orangtua 
menjadi haus akan kasih sayang; mereka merasa 
takut dikesampingkan. Lagi pula mereka terlampau 
ingin menyenangkan orang lain. Semua ini 
merupakan bentuk kompensasi dan usaha membeli 
perhatian dengan cara apa pun (Hurlock, 1978). 

Subjek tinggal bersama dengan ayah tiri karena 
orangtua kandungnya telah bercerai sejak subjek 
masih berusia empat bulan dalam kandungan. Ibu 
subjek kemudian menikah lagi ketika subjek berusia 
sekitar tiga tahun. Interaksi antara subjek dengan 
ayah tirinya cenderung minim karena intensitas 
bertemu yang rendah. Subjek juga merasa sulit 
menyesuaikan dengan ayah tirinya sehingga tidak 
terbentuk keletakan emosional.  

Hal ini sesuai dengan teori Hurlock (1978) yang 
mengatakan bahwa rumah tangga yang pecah 
karena perceraian dapat lebih merusak anak dan 
hubungan keluarga ketimbang rumah tangga yang 
pecah karena kematian. Terdapat dua alasan untuk 
hal ini. Pertama, periode penyesuaian terhadap 
perceraian lebih lama dan sulit bagi anak daripada 
periode penyesuaian yang menyertai kematian 
orangtua. Hozman dan Froiland telah menemukan 
bahwa kebanyakan anak melakui lima tahap dalam 
penyesuaian ini: penolakan terhadap perceraian, 
kemarahan yang ditujukan pada mereka yang 
terlibat dalam situasi tersebut, tawar-menawar 
dalam usaha mempersatukan orangtua, depresi dan 
akhirnya penerimaan perceraian.  
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Kedua, perpisahan yang disebabkan perceraian 
itu serius sebab mereka cenderung membuat anak 
“berbeda” dalam mata kelompok teman sebaya. Jika 
anak ditanya di mana orangtuanya atau mengapa 
mereka mempunyai orangtua baru sebagai 
pengganti orangtua yang tidak ada, mereka menjadi 
serba salah dan merasa malu. Di samping itu 
mereka mungkin merasa bersalah jika mereka 
menikmati waktu bersama dengan orangtua yang 
tidak ada atau jika mereka lebih suka tinggal dengan 
orangtua yang tidak ada daripada tinggal dengan 
orangtua yang mengasuh mereka (Hurlock, 1978). 

Dalam Amalia (2012) pola asuh merupakan cara 
di mana orang tua menyampaikan atau menetapkan 
kepercayaan tentang bagaimana menjadi orang tua 
yang baik atau buruk. Dalam pola asuh tersebut 
berisi interaksi secara keseluruhan antara orang tua 
dengan anak, di mana orang tua bermaksud 
menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah 
laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap 
paling tepat oleh orang tua agar anak dapat mandiri, 
tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh 
adalah pendidikan orang tua. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Rosa dan 
Agustin (dalam Fitriah & M.Hassinudin, 2010) yang 
menyatakan bahwa semakin tinggi dan maju 
pendidikan orangtua, biasanya semakin baik pula 
keputusan mereka dalam menerapkan suatu pola 
asuh pada anak-anaknya.  Dalam kasus ini orang 
tua AM hanya menempuh pendidikan sampai kelas 
5 sekolah dasar. Dengan terbatasnya pendidikan 
yang ditempuh oleh orang tua AM menyebabkan 
mereka tidak terlalu memperhatikan apa saja 
pendidikan yang harus diberikan untuk anaknya 
terutama pendidikan mengenai seks sejak dini.  

Peran ayah dalam keluarga yang dimaksud 
adalah aktif dalam membentuk perkembangan 
emosi anak, menanamkan nilai-nilai hidup, dan 
kepercayaan dalam keluarga termasuk 
tanggungjawabnya dalam memberikan keputusan 
terhadap masalah di rumah. Selain itu faktor lain 
yang mempengaruhi pola asuh orang tua adalah 
pekerjaan. Ayah dengan pekerjaan tani lebih banyak 
menghabiskan waktunya di sawah dari pada di 
rumah, sehingga frekuensi bertemu antara ayah 
dengan anak sangat terbatas. Interaksi yang kurang 
antara orang tua dan anak akan menimbulkan suatu 
hubungan yang canggung dalam mengungkapkan 
perasaan anak kepada orangtuanya. Remaja yang 
dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang 
tidak baik, atau lazim disebut disharmonis keluarga, 
maka risiko anak mengalami gangguan kepribadian 
dan berperilaku menyimpang lebih besar 
dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam 

lingkungan sosial keluarga yang sehat/harmonis. 
Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan kekerasan 
anak muncul dari lingkungan internal itu sendiri 
yakni keluarga. Banyak larangan yang kurang 
mendidik, terutama komunikasi satu arah, yaitu 
orang tua yang hanya memberi perintah kepada 
anak tanpa mau mendengar keluhan dari anaknya, 
dan lain sebagainya (Amalia, 2012).  

Dalam kasus ini orang tua kandung AM sudah 
berpisah dengan sejak ia berusia 4 bulan dalam 
kandungan. Selama hidupnya ia hanya sekali 
bertemu dengan ayah kandungnya. Semenjak ia 
masuk dalam penjara karena perbuatannya itu, 
ayah kandungnya tidak pernah sekalipun 
mengunjungi dirinya. Ditambah lagi ibu dan ayah tiri 
AM kurang memberikan peraturan yang tegas, 
mereka hanya menegur dan menasihati AM saja, 
mereka sangat jarang mendengarkan bagaimana 
kehidupan yang dirasakan AM. Hal ini mungkin 
disebabkan karena kedua orang tuanya juga sibuk 
bekerja.  

Dalam Rahman (2015) gaya pengasuhan yang 
bersifat permisif biasanya dilakukan oleh orangtua 
yang terlalu baik, cenderung memberi banyak 
kebebasan pada anak-anak dengan menerima dan 
memaklumi segala perilaku, tuntutan dan tindakan 
anak, namun kurang menuntut sikap tanggung 
jawab dan keteraturan perilaku anak (Lestari, 2012: 
48). Menurut Hurlock (Sarastuti: 14) aspek-aspek 
pola asuh permisif meliputi: (a) kontrol terhadap 
anak kurang, menyangkut tidak adanya pengarahan 
perilaku anak sesuai dengan norma masyarakat, 
tidak menaruh perhatian dengan siapa saja anak 
bergaul; (b) pengabaian keputusan, mengenai 
membiarkan anak untuk memutuskan segala 
sesuatu sendiri, tanpa adanya pertimbangan 
dengan orangtua; (c) orangtua bersifat masa bodoh, 
mengenai ketidakpedulian orangtua terhadap anak, 
tidak adanya hukuman saat anak sedang 
melakukan tindakan yang melanggar norma; dan, 
(d) pendidikan bersifat bebas, mengenai kebebasan 
anak untuk memilih sekolah sesuai dengan 
keinginan anak, tidak adanya nasihat disaat anak 
berbuat kesalahan, kurang memperhatikan 
pendidikan moral dan agama. 

Dalam kasus ini AM termasuk dalam pola asuh 
permisif karena memenuhi aspek kontrol orang tua 
yang kurang, disini orang tua AM meanggap AM 
sudah dewasa dalam menentukan keputusan 
sehingga orang tuanya kurang terlibat dan orang 
tuanya kurang mengetahui tentang pertemanan AM 
karena orang tuanya jarang ada di rumah. Orang 
tua juga kurang menerapkan hukuman yang tegas 
terhadap perilaku yang di lakukan oleh AM. Dulu, 
AM pernah merokok dan meminum minuman keras 
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tetapi orang tua nya hanya sekedar menegur saja 
untuk tidak melakukan hal yang demikian. Setelah 
itu tidak ada tindakan yang dilakukan orang tuanya 
untuk memberikan efek jera terhadap perilaku AM.  
 

3.2 Faktor Lingkungan Sosial 
 

Tempat anak dibesarkan mempengaruhi 
perkembangan anak dengan menentukan jenis 
hubungan antara anak dengan berbagai anggota 
keluarga. Pada saat mencapai usia remaja, 
pengaruh teman sebaya menjadi lebih kuat dari 
pengaruh orangtua atau guru. Karena kebanyakan 
anak laki-laki lebih menyukai peran seks tradisional 
yang menekankan superioritas mereka, 
pengaruhnya pada teman sebaya akan memperkuat 
penentuan peran seks tradisional (Hurlock, 1978). 

Tempat tinggal AM berada di kawasan lahan 
basah buatan berupa persawahan sehingga 
dominasi pekerjaan penduduk Desa Berkat Mulia, 
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar 
bergantung sebagai buruh tani. Orangtua sering 
meninggalkan anak mereka terutama yang sudah 
remaja sendirian di rumah tanpa pengawasan ketika 
sedang menggarap sawah. Kondisi ini membuat 
lingkup pertemanan anak tidak lagi terkontrol. 
Pertukaran informasi antara remaja dengan orang 
dewasa dengan batasan yang kurang jelas 
membuat remaja bisa dengan mudah mengetahui 
konten dewasa termasuk pornografi dengan mudah.  

Menurut AM hiburan utama di rumahnya adalah 
telepon genggam sedangkan televisi hanya bias 
diakses di pos ronda. Pada telepon genggam ini AM 
biasa menyimpan konten pornografi tanpa pernah 
diketahui oleh orangtuanya. Perkenalan AM dengan 
konten prnografi dimulai saat usia 15 tahun melalui 
teman sepermainannya yang membagi melalui 
koneksi nirkabel telepon genggam.  

Enggarani menyatakan perkembangan anak 
dalam mencari jati dirinya, anak akan cenderung 
mencari “role model” sebagai tokoh panutan dalam 
hidupnya. Hal ini tidak akan terjadi bila si anak 
tersebut memiliki kepribadian yang kokoh, sehingga 
dengan demikian kenakalan yang disebabkan 
karena salah dalam memilih pergaulan dapat 
dihindarkan, karena anak sangat rentan terhadap 
gejala yang terjadi di lingkungannya.  

Pergaulan AM kurang diawasi oleh orang 
tuanya. Ia memiliki lingkup pertemanan denga laki-
laki dewasa yang sudah beristri dan laki-laki dewasa 
yang lebih tua dari dirinya. Mereka setiap malam 
sering menghabiskan waktu di pos ronda di desa 
mereka, mereka pun juga sering saling memberikan 
informasi dan berbagi tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan seks sehingga secara 

langsung AM mengetahui hal-hal seks ini dari 
teman-temannya. Kejadian ini pun terjadi karena 
ajakan oleh temannya dan AM pun mengikutinya. 
Jika AM menolak, maka teman-temannya akan 
mengancam dirinya untuk tidak berteman lagi.  

Penelitian yang dilakukan Nursal (2008) 
menyebutkan bahwa faktor yang turut serta 
berpengaruh dalam penyimpangan seksual adalah 
pembicaraan terakhir responden yang menyebutkan 
48% membicarakannya dalam 1 minggu terakhir. 
Dalam kasus ini AM termasuk sering berinteraksi 
dengan teman-temannya daripada orang tuanya. 
Karena AM juga seorang pekerja pendulang maka 
banyak teman-temannya yang berusia diatasnya 
dan sudah beristri. Setiap malam pun mereka sering 
berkumpul di pos ronda, dan jika ada waktu luang 
maka teman-temannya akan berkunjung kerumah 
bahkan sampai menginap.  
 

3.3  Faktor Ekonomi 
       
      Desa Berkat Mulia yang merupakan kawasan 
lahan basah buatan berupa areal persawahan 
membuat penduduknya sebagian besar bergantung 
hidup dari hasil tani. Sebagian penduduk masih ada 
yang tidak memiliki sawah sendiri sehingga 
berstatus sebagai buruh dengan sistem bagi hasil. 
Rata-rata penghasilan keluarga berkisar sekitar tiga 
ratus ribu rupiah per minggu. Kondisi ini membuat 
beberapa kepala keluarga memilih pergi merantau, 
sehingga pengasuhan sepenuhnya diserahkan 
kepada ibu. Pengahasilan suami yang tidak 
menentu, membuat ibu juga sering meninggalkan 
anak-anak mereka di rumah tanpa pengawasan. 
Faktor ekonomi berkontribusi terhadap pemilihan 
pola asuh yang diterapkan oleh orangtua kepada 
anaknya. 
 

4. SIMPULAN 
 
Pola asuh sebagai interaksi antara orangtua 

dengan anak selain mempengaruhi kelekatan dalam 
keluarga tetapi juga dapat mempengaruhi sikap dan 
perilaku anak. Pada masa remaja, pola asuh 
orangtua merupakan bagian penting dalam upaya 
pencegahan penyimpangan yang dapat dilakukan 
remaja termasuk dalam hal ini adalah 
penyimpangan seksualitas. Hubungan yang terjalin 
baik antara orangtua dan anak selama masa remaja 
dapat menurunkan tingkat konflik serta membentuk 
keterbukaan komunikasi. Keterbukaan komunikasi 
antara orangtua dan anak ini diharapkan dapat 
menjadi modal dalam menghadapi tantangan 
melalui masa remaja dengan baik. 
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