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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini dijelaskan dua hal, yaitu temuan dan pembahasan. Temuan 

berisi deskripsi lokasi penelitian dan subjek penelitian, bentuk-bentuk perilaku 

yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial yang dilakukan remaja di 

kota Bandung, faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan perilaku menyimpang 

pada remaja di kota Bandung, karakteristik remaja yang melakukan penyimpangan 

sosial dilihat dari aspek psikologis maupun sosial ekonomi orang tua dan upaya 

yang dilakukan untuk menanggulangi perilaku menyimpang remaja di kota 

Bandung. 

Temuan diperoleh melalui hasil observasi atau pengamatan secara langsung 

mengenai penyimpangan sosial remaja dan upaya penanggulangan sosialnnya. 

Selain observasi, peneliti juga melaksanakan beberapa kali wawancara mendalam 

kepada informan penelitian yaitu, kepada mahasiswa penghuni rumah sewa 16A, 

pengelola rumah sewa 16A, masyarakat di sekitar rumah sewa 16A dan ketua rukun 

tetangga di sekitar rumah sewa 16A. Wawancara tersebut diyakini dapat 

memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Setelah melakukan wawancara dan 

observasi kemudian peneliti menggunakan analisis dokumen yang dapat 

menunjang temuan pada penelitian ini. Adapun pembahasan akan menguraikan 

simpulan dari temuan tersebut yang dibahas secara teoritis dan menggunakan 

bandingan dari temuan-temuan penelitian terdahulu. 

  

4.1      Temuan  

Pada bagian ini, peneliti menguraikan hal ihwal yang berkaitan langsung 

dengan topik penelitian yang dibagi ke dalam beberapa bagian diantaranya yaitu: 

(1) deskripsi lokasi penelitian dan subjek penelitian, (2) bentuk-bentuk perilaku 

yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial yang dilakukan remaja di 

kota Bandung, (3) faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan perilaku menyimpang 

pada remaja di kota Bandung, (4) karakteristik remaja yang melakukan 
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penyimpangan sosial dilihat dari aspek psikologis maupun sosial ekonomi orang 

tua, dan bagian ke (5) upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perilaku 

menyimpang remaja di Kota Bandung. 

Data perihal temuan yang dibahas diperoleh dari observasi partisipan yang 

dimulai pada bulan Januari sampai bulan April, selanjutnya data diperoleh dari hasil 

wawancara mendalam dengan delapan orang mahasiswa penghuni rumah sewa 

16A, diantaranya yaitu, Jaja (22 tahun, bukan nama sebenarnya, Amar (19 tahun, 

bukan nama sebenarnya), Danan (20 tahun, bukan nama sebenarnya), Eri (22 tahun, 

bukan nama sebenarnya), Ooy (21 tahun, bukan nama sebenarnya), Afid (19 tahun, 

bukan nama sebenarnya), Exsel  (19 tahun, bukan nama sebenarnya), Ozi (20 tahun, 

bukan nama sebenarnya), dan Endi (22 tahun, bukan nama sebenarnya). Kemudian 

dua orang masyarakat sekitar rumah sewa 16A yaitu ibu Lia (45 tahun, bukan nama 

sebenarnya) dan pak Kardi (48 tahun, bukan nama sebenarnya),  ketua rukun 

tetangga yaitu pak Engkos (60 tahun, bukan nama sebenarnya) dan pengelola rumah 

sewa 16A yaitu pak Parno (40 tahun, bukan nama sebenarnya). Selain itu data juga 

diperoleh dengan analisis dokumen yang diperoleh dari ketua rukun tetangga.  

 

4.1.1 Deskripsi Lokasi dan Subjek Penelitian 

Pada bagian ini, dijelaskan hal ihwal mengenai deskripsi lokasi dan subjek 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di rumah sewa 16A, rumah sewa 16A berlokasi 

di kota Bandung. Pada pelaksanaan observasi tanggal 15 Januari  2018 bahwa, 

rumah sewa 16A merupakan salah satu rumah sewa yang lokasinya dikelilingi oleh 

berbagai perguruan tinggi yang ada di kota Bandung. Jaraknya 700 meter dari 

universitas pendidikan Indonesia, 1,5 kilometer dari universitas pasundan dan 

sekolah tinggi pariwisata Bandung. Pada temuan observasi pada tanggal 16-23 

Januari 2018 ditemukan bahwa, rumah sewa 16A seluruh penghuninya merupakan 

mahasiswa dan mahasiswi dari perguruan tinggi yang ada di kota Bandung, masing-

masing kamar sewa biasanya ditempati oleh satu orang penghuni saja, namun ada 

beberapa kamar sewa yang dihuni oleh dua orang mahasiswa.  

Selain itu observasi tanggal 3 Februari- 27 Maret ditemukan bahwa, rumah 

pemilik rumah sewa tersebut lokasinya berjauhan sehingga yang bersangkutan 
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memperkerjakan seseorang untuk mengelola rumah sewa tersebut. Pengelola 

rumah sewa 16A terlihat mengerjakan tugas sehari-harinya berupa membersihkan 

lorong-lorong saja, namun pengelola tersebut terlalu memberikan kebebasan 

berperilaku terhadap penghuninya, padahal kerap kali dirinya ditemukan oleh 

peneliti membuang botol minuman keras bekas penghuni rumah sewa 16A ke 

tempat sampah. 

 

 

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian 

 

Rumah sewa 16A dapat dikategorikan ke dalam rumah sewa yang 

disewakan dengan harga terjangkau bagi setiap kalangan mahasiswa, hal ini seperti 

diungkapkan oleh pak Parno (40 tahun, bukan nama sebenarnya) yang merupakan 

pengelola rumah sewa mengatakan bahwa, rumah sewa 16A setiap kamarnya 

disewakan dengan harga yang sama, yaitu lima juta rupiah pertahun. Sejauh ini para 

mahasiswa penghuni rumah sewa 16A hanya dua orang saja yang memiliki 

keterangan domisili tinggal di rumah sewa 16A tersebut (data penduduk dari ketua 

RT). Memperkuat data dari ketua RT yang menemukan bahwa hanya ada dua orang 
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saja yang melaporkan tinggal di rumah sewa 16A, peneliti melakukan wawancara 

kepada beberapa informan, hasilnya ternyata diakui bahwa mereka belum pernah 

melapor sekalipun kepada ketua RT yang bersangkutan. Seperti diungkapkan oleh 

salah satu informan utama yaitu Amar (19 tahun, bukan nama seberarnya) bahwa 

dirinya belum pernah meberitahukan kepada ketua RT untuk tiggal di rumah sewa 

16A, dirinya bahkan tidak mengetahui wajah ketua RT yang bersangkutan. 

Begitupun dengan Ozi (20 tahun, bukan nama sebenarnya) yang merupakan salah 

satu informan utama juga dirinya mengakui bahwa, selama Ozi  tinggal di rumah 

sewa 16A , Ozi belum pernah ketemu dengan pak RT untuk memberitahukan dan 

melaporkan bahwa dirinya tinggal di rumah sewa 16A ini. Hasil wawancara  

tersebut semakin kuat, karena didukung oleh pengakuan yang disampaikan oleh 

informan utama lainnya yaitu Afid (19 tahun, bukan nama sebenarnya) dirinya 

mengungkapakan bahwa,   belum pernah melapor ke ketu RT untuk menetap di 

rumah sewa 16A, diakui olehnya bahwa dia tidak mengetahui harus melapor kepada 

ketua RT yang bersangkutan.  

Informan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi dan 

dijadikan subjek penelitian untuk mendapatkan data agar dapat dipertanggung 

jawabkan. Informan pada penelitian ini pada awalnya berjumlah 9 orang, yang 

terdiri dari 6 orang mahasiswa, seorang pengelola rumah sewa, seorang masyarakat 

sekitar dan ketua rukun tetangga sekitar. Namun seiring proses penelitian, ternyata 

peneliti membutuhkan beberapa informan tambahan untuk memperkuat data yang 

peneliti peroleh, untuk mengetahui penyimpangan sosial remaja dan upaya 

penanggulangan sosialnnya pada mahasiswa penghuni rumah sewa 16A. Informan 

tersebut adalah 2 orang mahasiswa dan seorang masyarakat sekitar. Berikut profil 

informan: 

1. Afid (19 tahun, bukan nama sebenarnya) 

Afid merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di 

kota Bandung, Afid ini telah tinggal selama 1 tahun di rumah sewa 16A. 

Afid berasal dari daerah Sumedang. 

2. Amar (19 tahun, bukan nama sebenarnya)  
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Amar merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di 

kota Bandung, Amar ini telah tinggal selama 1 tahun di rumah sewa 16A. 

Amar berasal dari daerah Bogor. 

3. Danan (20 tahun, bukan nama sebenarnya) 

Danan merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di 

kota Bandung,  Danan ini telah tinggal selama 1 tahun di rumah sewa 16A. 

Danan berasal dari daerah Cirebon. 

4. Endi (22 tahun, bukan nama sebenarnya) 

Endi merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di 

kota Bandung, Endi ini telah tinggal selama 3 tahun di rumah sewa 16A. 

Endi berasal dari daerah Tasikmalaya. 

5. Eri (22 tahun, bukan nama sebenarnya) 

Eri merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di kota 

Bandung, Eri ini telah tinggal selama 3 tahun di rumah sewa 16A. Eri 

berasal dari daerah Subang. 

6. Exsel (19 tahun, bukan nama sebenarnya) 

Exsel  merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di 

kota Bandung, Exsel ini telah tinggal selama 3 tahun di rumah sewa 16A. 

Exsel  berasal dari daerah Subang. 

7. Jaja (22 tahun, bukan nama sebenarnya) 

Jaja merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di kota 

Bandung, Jaja ini telah tinggal selama 3 tahun di rumah sewa 16A. Jaja 

berasal dari daerah Subang. 

8. Ooy (21 tahun, bukan nama sebenarnya)  

Ooy merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di kota 

Bandung, Ooy ini telah tinggal selama 3 tahun di rumah sewa 16A. Ooy 

berasal dari daerah Sukabumi. 

9. Ozi (20 tahun, bukan nama sebenarnya) 

Ozi merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di kota 

Bandung, Ozi ini telah tinggal selama 3 tahun di rumah sewa 16A. Ozi 

berasal dari daerah Cirebon. 
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10. Ibu Lia (45 tahun, bukan nama sebenarnya) 

Ibu Lia merupakan salah satu masyarakat yang tinggal di sekiar rumah sewa 

16A, ibu Lia adalah pedagang di warung nasi sekitar rumah sewa tersebut.  

11. Pak Kardi (48 tahun, bukan nama sebenarnya)  

Pak Kardi merupakan salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar rumah 

sewa 16A, pak Kardi adalah mantan keamanan di sekitar lingkungan rumah 

sewa 16A. 

12. Pak Engkos (60 tahun, bukan nama sebenarnya)  

Pak Engkos merupakan ketua RT di daerah rumah sewa 16A, pak Engkos 

telah menjadi ketua RT sejak tahun 2009.  

13. Pak Parno (40 tahun, bukan nama sebenarnya). 

Pak Parno merupakan pengelola rumah sewa 16A, pak Parno telah 

mengelola rumah sewa tersebut sejak tahun 2012. 

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah sewa 16A 

tepat dijadikan sebagai lokasi penelitian ini, karena rumah sewa 16A terletak di 

daerah kota, yaitu kota Bandung yang mana lokasinya dekat dengan beberapa 

perguruan tinggi disekitar kota Bandung, secara otomatis penghuninya yaitu 

mahasiswa, yang mana mahasiswa dapat dikategorikan sebagai remaja. Selain itu 

rumah sewa 16A merupakan rumah sewa yang penghuninya cukup banyak dan 

mencampur antara laki-laki dan perempuan tinggal di rumah sewa tersebut. Data 

tersebut didukung dengan begitu rendahnya pengawasan yang dilakukan pemilik 

rumah sewa ataupun pengelola rumah sewa 16A. Hal itulah yang kemudian 

membuat rumah sewa 16A rawan akan terjadinya penyimpangan sosial yang 

dilakukan oleh para penghuninya. 

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya yaitu, (1) untuk menggambarkan 

bentuk-bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial 

yang dilakukan remaja di kota Bandung, (2)  untuk mengetahui faktor-faktor 

sosiologi apa saja yang menyebabkan perilaku menyimpang pada remaja di kota 

Bandung, (3) untuk mengetahui karakteristik remaja yang melakukan 

penyimpangan sosial dilihat dari aspek psikologis maupun sosial ekonomi orang 
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tua, (4) untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perilaku 

menyimpang remaja di kota Bandung. 

 

4.1.2 Bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan remaja di kota 

Bandung 

Maksud dari bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan remaja di 

kota Bandung adalah, hal yang menunjukan adanya perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh mahasiswa penghuni rumah sewa 16A di lingkungan rumah 

sewanya. Adapun bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan mahasiswa 

penghuni rumah sewa 16A di rumah sewanya dapat dikategorikan ke dalam tiga 

bentuk penyimpangan sosial, yaitu: 

4.1.2.1. Pergaulan Bebas 

Pada pelaksanaan observasi pada tanggal 8 Februari-10 April peneliti kerap 

menemukan remaja penghuni rumah sewa 16A membawa perempuan sampai 

menginap di kamar sewanya, selama observasi dilaksanakan remaja yang kerap kali 

ditemukan menginapkan perempuan di kamar sewanya yaitu, Amar, Eri, Afid, 

Exsel, Ozi dan Endi. Pada awalnya, ketika para informan membawa pacar atau 

teman perempuannya menunjukan perilaku yang mencurigakan di kamar sewanya 

seperti mereka terburu-buru dan sembunyi-sembunyi ketika mereka memasukan 

pacar atau teman perempuan ke kamarnya, kemudian mereka memasukan sandal 

atau sepatu pacarnya, lalu mengunci kamar sewanya, tidak lama kemudian mereka 

mematikan lampu kamarnya. Begitupun ketika pagi harinya ketika mereka pergi 

dari kamar sewanya, mereka juga terlihat terburu-buru. Namun setelah beberapa 

kali mereka menginapkan pacar atau teman perempuan ke kamar sewanya, mereka 

terlihat lebih santai, mereka bahkan sampai makan bersama di kamar sewanya, 

terdengar mereka dengan pasangan (bukan muhrimnya) mengobrol dan tertawa 

yang cukup keras, justru lebih parah lagi mereka sampai menginapkan pasangan 

(bukan muhrimnya) selama beberapa hari di kamar sewanya tersebut. Selama 

observasi dilakukan Ozi, Eri dan Endi menjadi informan yang paling sering dan 

paling lama menginapkan pacar di kamar sewanya, sedangkan Afid, Amar dan 
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Exsel masih terbilang jarang dan tidak terlalu lama menginapkan pasangan yang 

bukan muhrimnya. 

Pada pelaksanaan wawancara diketahui ternyata perempuan-perempuan 

yang dibawa menginap para informan tersebut adalah pacarnya atau hanya 

temannya saja, karena seluruh informan berstatus belum menikah, data tersebut 

diperoleh melalui wawancara mendalam kepada seluruh informan. Seperti 

diungkapkan oleh para informan, misalnya Afid (19 tahun, bukan nama 

sebenarnya) dia mengakui bahwa dirinya belum pernah menikah dan perempuan 

yang dibawa menginap di kamar sewanya hanya pacar saja. Ozi (20 tahun, bukan 

nama sebenarnya) juga mengungkapkan hal yang sama, dirinya menyatakan bahwa 

ada dua orang perempuan yang berberda, yang suka menginap di kamar sewanya. 

Menurut dia, yang membawa motor merah adalah temannya dan perempuan yang 

suka dijemput itu adalah pacarnya, diakui pula oleh Ozi, yang sering menginap di 

kamar sewanya adalah temannya yang membawa motor merah. 

Lebih jauh, mereka membawa pasangan (bukan muhrim) tersebut dilakukan 

secara sukarela yang kemudian menjadi sebagai suatu perilaku yang biasa 

dilakukan sehari-hari. Hal tersebut diketahui melalui wawancara seperti yang 

diungkapkan oleh Endi (22 tahun, bukan nama sebenarnya) biasanya dia yang suka 

mengajak duluan pacarnya supaya dia mau untuk menginap di kamar sewannya, 

meski begitu dia tidak pernah memaksa pacarnya untuk menginap di kamarnya. 

Begitupun dengan informan lainnya, yang diakui oleh Amar (19 tahun, bukan nama 

sebenarnya) dirinya mengakui bahwa jika dia mengajak temannya meniap di kamar 

sewa miliknnya pasti temannya tersebut mau. Hal senada juga diakui oleh para 

informan lainnya, yaitu Eri, Afid dan Exsel. Menurut mereka, ketika mereka 

menginapkan pacarnya, mereka tidak pernah memaksa pasangannya, mereka hanya 

mengajak pasangannya saja. Maka dari hal inilah bahwa pergaulan bebas yang 

dilakukan oleh mahasiswa penghuni rumah sewa 16A, murni terjadi karena 

kehendak para informan itu sendiri yang didorong oleh pasangan (bukan 

muhrimnya) yang menyetujui untuk menginap di rumah sewa tersebut.  

Terdapat perbedaan tipologi mahasiswa yang melakukan pergaulan bebas 

tersebut, yaitu mereka yang terbiasa dan mereka yang belum terbiasa. Tipologi ini 
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terlihat dengan hasil observasi di atas dan pengakuan para informan ketika 

diwawancarai. Seperti diungkapkan oleh Ozi (20 tahun, bukan nama sebenarnya) 

bahwa dirinya sudah merasa terbiasa menginapkan pacarnya dia menganggap 

bahwa orang lain pun sama suka melakukan hal tersebut maka dia merasa santai 

saja akan perilaku itu. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan utama 

lainnya yaitu, Endi dan Eri yang mengakui karena kebiasaan membawa pacar 

menginap di kamarnnya dia sudah tidak merasa malu lagi akan hal yang 

dilakukannya. 

Pengakuan dari ketiga orang tersebut sedikit berbeda dengan apa yang 

diungkapkan oleh Amar, Apid dan Exsel, mereka mengakui bahwa dirinya masih 

merasa malu dan takut kalau terlalu sering menginapkan pacar atau temannya di 

kamar sewanya, karena mereka merasa takut dibully oleh yang lainnya dan takut 

ada yang menggerebek rumah sewa tersebut. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh 

Apid (19 tahun, bukan nama sebenarnya) dirinya mengatakan bahwa masih suka 

merasa ketakutan kalau sedang di kamar berduaan dengan pacarnya, dia merasa 

takut kalau ada penggerebekan tiba-tiba. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat adanya perbedaan. Perbedaan 

tersebut menunjukan bahwa seseorang yang sering melakukan pergaulan bebas 

maka akan terbiasa seolah-olah perilaku tersebut bukan merupakan suatu perilaku 

yang menyimpang dan seorang penyimpang akan ketagihan atas perbuatan 

menyimpangnnya itu.  

Berangkat dari paparan di atas yang menunjukan bahwa telah terjadinya 

pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja, dalam hal ini yaitu mahasiswa 

penghuni rumah sewa 16A. Selain itu penelitian juga menunjukan adanya 

perbedaan tipologi dalam melakukan pergaulan bebas tersebut, tipologi tersebut 

dapat dibedakan ke dalam dua kelompok yang pertama mereka yang malu-malu 

dengan intensitas jarang, yang kedua mereka yang tanpa malu dengan intensitas 

sering dalam melakukan pergaulan bebas tersebut.  

4.1.2.2. Alkoholisme/Mabuk Minuman Keras 

Penelitian dengan dilaksanakannya observasi pada tanggal 3 Maret 2018 

peneliti menemukan informan melakukan mabuk minuman keras di rumah 



47 

 

Mail Ismail, 2019 

PENYIMPANGAN SOSIAL REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGAN SOSIALNYA 

(Studi Kasus di Kelurahan Isola Kota Bandung) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

sewanya, kejadian itu dilakukan pada saat malam hari yang dilakukan bersama-

sama dengan teman serumah sewa lainnya,  hal itu bermula pada saat teman 

serumah sewa informan kunci berulang tahun, kemudian para informan utama 

terutama Eri dan Jaja meminta uang untuk dibelikan minuman keras oleh dia yang 

berulang tahun, informan kunci yang saat itu sedang berulang tahun adalah Exsel, 

karena tidak bisa melawan akhirnya Exsel memberikan uang kepada Eri dan Jaja 

untuk dibelikan minuman keras, karena uang yang diberikan Exsel tidak 

mencukupi, membuat teman-teman lainnya “patungan” untuk menambah jumlah 

minuman keras yang dibelinya. Pada saat itu informan yang melakukan mabuk 

minuman keras diantaranya Jaja, Ozi, Amar, Eri, Apid, Ooy dan Danan. Sebetulnya 

peneliti sering melihat mahasiswa penghuni rumah sewa 16A melakukan mabuk 

miras ini ketika observasi dari tanggal 10 November 2017-15 Mei 2018, namun 

yang mampu peneliti ceritakan dalam penelitian ini yaitu mabuk miras yang 

dilakukan pada momen-momen tertentu yaitu pada saat salah satu informan sedang 

berulang tahun seperti disampaikan di atas yang begitu menarik untuk diteliti.  

 Mendukung data tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam 

kepada informan, mereka mengakui bahwa dirinya suka mabuk minuman keras dari 

sejak awal yang kemudian didukung oleh ajakan teman serumah sewa untuk mabuk 

menjadikan mereka semakin suka mabuk-mabukan. Hal tersebut seperti 

diungkapkan oleh Ozi yang mengakui dirinya sudah kecanduan minuman keras 

sejak masih sekolah menengah pertama, terus ditambah ketika di rumah sewa ini 

dirinya sering diajak sama teman-temannya membuatnnya semakin kecanduan 

mabuk miras. Hal senada juga diungkapkan oleh informan lainnya, yaitu oleh 

Amar, dirinya mengungkapkan bahwa sudah sering meneguk minuman keras ketika 

masih sekolah menengah atas, ketika waktu SMA dia minumnya bersama dengan 

teman-temannya, hampir setiap hari diakui olehnya mabuk pada saat itu, lebih parah 

dibandingkan dengan sekarang ini katannya. Hal ini didukung oleh pengakuan 

Danan, menurutnya dirinya meminum-minuman keras karena suka diajak oleh 

teman serumah sewa, terutama oleh Eri. Pengakuan Danan tersebut diakui benar 

oleh Eri sendiri bahwa dirinya suka mengajak teman-teman serumah sewanya untuk 

meminum-minuman keras, Eri (22 tahun, bukan nama sebenarnya) 
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mengungkapkan bahwa dia suka mengajak semua teman-teman rumah sewa untuk 

membeli dan meminum-minuman keras. Adapun tujuan Eri melakukan hal itu 

supaya teman-teman di rumah sewa ini lebih akrab dan lebih solid lagi. 

Berdasarkan data penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan sosial yang dilakukan oleh 

mahasiswa di rumah sewa 16A yaitu berupa alkoholisme atau mabuk minuman 

keras, yang dilakukan secara bersama-sama oleh para informan di lingkungan 

rumah sewa 16A. Beberapa dari informan menjadi provokator untuk melakukan 

mabuk-mabukan di rumah sewa tersebut, selain karena sudah terbiasanya informan 

melakukan mabuk miras sebelum tinggal di rumah sewa tersebut. 

4.1.2.3. Judi 

   Hasil observasi pada tanggal tanggal 2 Februari-15 Maret 2018 ditemukan 

bahwa para informan di rumah sewanya melakukan dua jenis judi. Pertama judi 

melingkar, yang mana judi tersebut dilakukan menggunkan kartu remi, kemudian 

informan mengeluarkan uang recehan sebagai taruhannya. Judi seperti ini peneliti 

temukan memang tidak sering terjadi namun perilaku tersebut tetap sebagai suatu 

penyimpangan sosial yang membahayakan. Informan yang melakukan judi di 

kamar sewa yaitu, Danan, Jaja, Amar, Ooy dan Apid. Kedua, peneliti juga 

menemukan perilaku judi online yang mana judi ini dilakukan dengan 

menggunakan laptop pribadi informan, judi online ini dilakukan oleh seorang 

informan yaitu Eri.  

Memperkuat data tersebut peneliti juga melakukan wawancara kepada salah 

satu informan yang berama Eri, wawancara dilakukan sekaligus observasi ketika 

Eri melakukan judi online di kamar sewa dengan laptop miliknya. Hasilnya 

menujukan bahwa Eri suka melakukan judi online, menurutnya judi tersebut 

sebagai suatu yang membuatnya ketagihan, yang akan membuatnya senang ketika 

menang dan ingin mengulanginya ketika kalah. Hal serupa juga diakui oleh Amar 

(19tahun, bukan nama sebenarnya) bahwa pada awalnya dia suka melihat Eri main 

judi, karena telihat seru yang membuat penasaran hingga akhirnya dia mencoba 

bermain kartu bersama teman-teman di rumah sewannya. 
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Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa, adanya perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan rumah sewa 16A yaitu 

judi, judi tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, pertama judi secara 

langsung dengan menggunakan kartu sebagai media bermain judinya, judi kartu ini 

lebih banyak diminati oleh para informan yang diteliti. Kedua judi online yang 

mana menggunakan akun pada situs agen judi yang berkaitan, selama penelitian 

berlangsung hanya seorang saja mahasiswa di rumah sewa 16A yang melakukan 

judi online yaitu Eri. 

Paparan di atas telah memenuhi kebutuhan hasil temuan pembahasan 

tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan remaja di kota 

Bandung, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perilaku 

menyimpang yang dilakukan remaja di kota Bandung dapat dikategorikan menjadi 

tiga jenis bentuk penyimpangan sosial. Pertama, pergaulan bebas yang mengarah 

kepada seks di luar nikah, pergaulan bebas yang dilakukan mahasiswa penguni 

rumah sewa 16A ini dibedakan ke dalam dua tipologi yaitu, tipologi yang malu-

malu malu dengan intensitas jarang dan tipologi yang tanpa malu dengan intensitas 

sering. Bentuk penyimpangan sosial yang kedua yaitu alkoholisme atau mabuk 

minuman keras yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman serumah sewa 

di lingkungan rumah sewa 16A, mabuk minuman keras ini juga didukung oleh 

kebiasaan para informan sejak dari sekolah menengah ditambah ajakan Eri yang 

sulit untuk ditolak oleh informan lainnya. Bentuk penyimpangan sosial yang ketiga 

yaitu judi, yang dibedakan menjadi dua macam yaitu, judi langsung dengan 

menggunakan kartu dan judi online dengan menggunakan akun internet pada situs 

judi. Berdasarkan data yang telah diuraikan, maka peneliti simpulkan dalam bentuk 

tabel. Berikut tabel bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan remaja di 

kota Bandung: 

Tabel 4.1 Bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja di kota Bandung 

Bentuk perilaku 

menyimpang 

Pelaku Tipologi kecenderungan   

menyimpang 

Pergaulan bebas Amar, Eri, Afid, 

Exsel, Ozi, dan Endi. 
 Intensitas jarang, 

dilakukan dengan 

perasaan malu, 
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 Intensitas sering, 

dilakukan tanpa 

perasaan malu, 

 Usia dan lamanya 

tinggal di rumah sewa 

menentukan intensitas 

pergaulan bebas. 

Alkoholisme/mabuk miras Jaja, Amar, Danan, 

Eri, Ooy, Afid dan 

Ozi. 

 Dilakukan bersama-

sama, 

 Dilakukan pada 

momen-momen 

tertentu, seperti ulang 

tahun, 

 Jaja dan Eri menjadi 

propokator bagi yang 

lainnya. 

Judi Eri, Jaja, Amar, 

Danan, Ooy dan Afid 
 Eri melakukan judi 

Online dan 

 Yang lainnya 

memainkan judi dengan 

kartu. 

Sumber: data diolah oleh peneliti (Ismail, 2018) 

 

 

 

4.1.3 Faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan perilaku menyimpang pada 

remaja di kota Bandung 

Maksud dari faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan perilaku 

menyimpang pada remaja di kota Bandung adalah segala sesuatu yang menjadi 

sebab mahasiswa penghuni rumah sewa 16A melakukan perilaku menyimpang di 

rumah sewanya, yang mana pada bagian ini dibahas faktor-faktor tersebut secara 

sosiologis. Hasilnya, peneliti mengelompokannya ke dalam 4 faktor sosiologis 

diantaranya yaitu: 

4.1.3.1. Teman Serumah Sewa 

Hasil observasi pada tanggal 1-25 Maret 2018menunjukan bahwa teman 

serumah sewa menjadi faktor yang sangat kuat sebagai akibat terjadinya 

penyimpangan sosial yang dilakukan mahasiswa di rumah sewa 16A. Pernyataan 

tersebut terbukti setelah dilaksanakannya observasi, pada saat observasi peneliti 

kerap menemukan penyimpangan sosial berupa mabuk minuman keras dan judi 
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yang dilakukan bersama-sama dengan teman serumah sewa di rumah sewa 16A. 

Hasil obervasi tersebut menunjukan bagaimana para penghuni rumah sewa 16A 

melakukan penyimpangan sosialnya tidak sendirian, melainkan dilakukan secara 

bersama-sama dengan teman serumah sewanya. Artinya pengaruh dari teman 

serumah sewa untuk melakukan penyimpangan sosial terbukti memberikan 

dorongan yang cukup kuat terhadap perilaku menyimpang. 

Memperkuat data tersebut peneliti melakukan wawancara mendalam 

kepada para informan, wawancara ini dilakukan kepada Exsel, Amar, Ozi dan 

Danan. Seluruh informan mengakui hal yang tidak jauh berbeda, mereka 

mengungkapkan bahwa dirinya suka diajak teman serumah sewa untuk berperilaku 

menyimpang, hal tersebut terutama diakui dan dirasakan oleh Afid, Amar dan Ozi. 

Mereka mengungkapkan bahwa dirinya sering diajak untuk meminum-minuman 

keras dan bermain hiburan malam oleh Eri dan Jaja. Pengakuan Afid, 

mengungkapkan bahwa dirinya kerap dipaksa oleh teman serumah sewannya 

terutama yang lebih senior 

Hal serupa juga dialami oleh Ozi, bahwa dirinya sering dipaksa untuk ikut 

minum miras disini oleh Eri meskipun kadang pada saat-saat tertentu dirinya sedang 

kelelahan dan besoknya ada kuliah pagi hari. Pengakuan keempat informan tersebut 

diakui benar oleh Eri dan Jaja sendiri bahwa mereka suka mengajak teman-teman 

serumah sewanya untuk meminum-minuman keras dan pergi ke tempat hiburan 

malam. 

Hasil wawancara juga berhasil mengungkapkan bahwa, para informan yang 

lebih muda atau penghuni rumah sewa baru, mereka awalnya sering melihat teman 

serumah sewanya melakukan perilaku menyimpang, ini diakui oleh Ozi, Amar dan 

Marsel, seperti diungkapkan bahwa mereka awalnya sering melihat Eri sama Endi 

membawa perempuan menginap di rumah sewa ini, kemudan mereka merasakan 

adanya kebebasan di rumah sewannya. 

Lebih mendalam lagi diakui oleh Afid dan Marsel bahwa perilaku yang 

mereka lihat dari Endi dan Eri membuat mereka ingin meniru hal tersebut, terutama 

dalam hal membawa pacar ke kamar sewannya untuk menginap, dari hal itulah 
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mereka mencoba memberanikan diri untuk membawa dan menginapkan pacar di 

kamar sewannya.  

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa informan yang lebih muda 

atau baru tinggal di rumah sewa 16A juga meniru perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh kakak tingkatnnya yang tinggal di rumah sewa tersebut. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat 

ajakan-ajakan untuk melakukan perilaku menyimpang, ditambah teman serumah 

sewa yang memberikan contoh buruk kepada penghuni rumah sewa 16A lainnya 

menyebabkan para penghuni lainnya, terutama penghuni yang lebih baru semakin 

sering melakukan penyimpangan sosial di rumah sewanya, entah itu dilakukan 

secara sukarela maupun sedikit terpaksa. Hal ini tentu dapat dikatakan sebagai salah 

satu faktor sosiologis yang menyebabkan mahasiswa di rumah sewa 16A 

melakukan penyimpangan sosial. 

 

4.1.3.2. Lingkungan Rumah Sewa 

Pada pelaksanaan observasi yang dilakukan pada tanggal 5 Januari-1 April 

2018 bahwa lingkungan rumah sewa yang 16A  begitu mendukung untuk 

melakukan penyimpangan sosial karena penghuninya homogen yaitu para 

mahasiswa seluruhnya, selain itu pengelola rumah sewa yang tidak memberikan 

teguran terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para penghuninya 

seakan memberikan kebebasan bagi penghuni rumah sewa 16A untuk melakukan 

penyimpangan sosial. Peneliti kerap melihat pengelola rumah sewa 16A membuang 

bekas botol minuman keras yang ditemukan di sekitar rumah sewa 16A ke tempat 

sampah.  

Hasil wawancara untuk meyakinkan observasi tersebut, bahwa mereka 

memiliki jawaban yang sama tentang kondisi lingkungan rumah sewa yang lepas 

dari kontrol sosial, mereka merasakan kebebasan berperilaku, menurut mereka 

rumah sewa ini bebas sekali mau melakukan apapun tidak ada yang menegur. Hal 

tersebut seperti yang diungkapkan oleh para informan utama yaitu Endi dan Amar 

mereka mengungkapkan bahwa, tinggal di rumah sewa 16A enak sekali, bebas mau 
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melakukan apapun seperti tidak ada yang melarang, mereka mengatakan bahwa 

rumah sewa 16A benar-benar bebas untuk melakukan apapun.  

Begitupun dengan Ozi yang membandingkan dengan tempat tinggal dia 

sebelumnnya, menurutnya dia tinggal di rumah sewa 16A ini jauh lebih nyaman 

dan lebih bebas daripada tempat tinggal sebelumnya. Hanya Exsel sendiri masih 

sedikit merasa takut jika terlalu sering melakukan penyimpangan karena kata teman 

rumah sewanya ini pernah digerebek dua tahun yang lalu, dirinya mengetahui hal 

itu dari Jaja. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan rumah sewa yang dihuni oleh mahsasiswa seluruhnya dan 

rendahnya aturan yang diterapkan sehingga memberikan kebebasan untuk 

berperilaku, termasuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh mahasiswa 

penghuni rumah sewa 16A dapat menjadi salah satu faktor sosiologis penyebab 

perilaku menyimpang remaja di kota Bandung. 

 

4.1.3.3. Lingkungan Masyarakat 

Pada pelaksanaan observasi tanggal 5 Januari-1 April 2018 bahwa, 

masyarakat sekitar rumah sewa yang peneliti amati terlihat memaklumi perilaku 

menyimpang yang dilakukan remaja penghuni rumah sewa 16A. Masyarakat tidak 

memberikan teguran ketika mereka melihat penghuni rumah sewa 16A melakukan 

perilaku menyimpang, padahal masyarakat sekitar sering melihat para informan 

melakukan penyimpangan, baik itu yang dilakukan pada malam hari maupun 

terang-terangan di siang hari. Hal ini tentu menjadikan remaja penghuni rumah 

sewa merasakan adanya kebebasan berperilaku termasuk untuk berperilaku 

menyimpang.  

Memperkuat pernyataaan tersebut peneliti melakukan wawancara, 

wawancara ini dilakukan dengan mahasiswa itu sendiri dan masyarakat sekitar, 

untuk wawancara dengan mahasiswa hasilnya mengungkapkan bahwa mereka 

merasakan adanya kebebasan dan menganggap bahwa masyarakat di sekitar rumah 

sewannya pada baik-baik. Seperti yang diungkapkan oleh Danan (20 tahun, bukan 

nama sebenarnya) bahwa selama ia tinggal di rumah sewa ini dia tidak pernah 
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ditegur oleh masyarakat, meskipun dia menyadari bahwa masyarakat tahu kalau di 

rumah sewa ini sering terjadi perilaku menyimpang. Hal yang sama juga diakui oleh 

Ozi dan Endi, keduannya mengungkapkan bahwa, meskipun mereka suka ketahuan 

masyarakat membawa lawan jenis menginap di kamar sewnya, mereka mengakui 

tidak pernah ditegur oleh masyarakat yang mengetahuinnya, bahkan diakui oleh 

Endi bahwa dirinya malah suka bercanda dengan Ibu warung yang mengantarkan 

makanan ke kamarnnya, padahal pada saat itu dirinya tengah bersama pacarnya 

pada malam hari.  

Sedangkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, hasilnya 

mengungkapkan bahwa informan mengenal dengan baik penghuni rumah sewa 

16A, menurut ibu Lia (45 tahun, bukan nama sebenarnnya) yang merupakan salah 

satu informan kunci, bahwa lorong atas dan bawah kiri yang paling menyimpang, 

informan pernah sesekali menegur dengan sedikit bercanda karena merasa 

canggung untuk menegur remaja yang melakukan penyimpangan. Hal tersebut 

dilakukan karena ibu Lia merasa telah dekat dengan penghuni rumah sewa 16A, 

selain itu ibu Lia merasa takut dibantah karena mereka yang bayar rumah sewanya 

bukan orang lain tandasnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lainnya, 

yaitu pak Kardi (48 tahun, bukan nama sebenarnya) dirinya mengungkapkan 

bahwa, dirinya tidak menegur mahasiswa yang menyimpang itu karena dia merasa 

canggung untuk menegurnya, karena dia sama anak-anak di rumah sewa 16A suka 

bercanda, jadi kalau saya menegur tidak akan didengar sama mereka.  

Berdasarkan data penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

masyarakat yang tidak peduli terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

masyarakat disekitarnya dapat mengakibatkan dua hal yaitu, pertama, hilangnya 

kontrol sosial masyarakat sebagai salah satu agen kontrol sosial. Kedua terjadi salah 

pahamnya anggapan mahasiswa terhadap masyarakat itu sendiri yang menganggap 

masyarakat itu mentolerasi penyimpangan sosial, yang memuat mereka bertindak 

sesuka hati di lingkungan rumah sewanya. Maka dari hal itu dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan masyarakat dengan ciri di atas menjadi salah satu faktor 

sosiologis penyebab mahasiswa melakukan penyimpangan sosial. 

4.1.3.4. Internet 
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Pada observasi tanggal 5 Maret ditemukan bahwa, fasilitas berupa wifi yang 

ada di lingkungan rumah sewa 16A digunakan Eri untuk mengakses situs judi 

online.  Selain itu, untuk mendukung data tersebut peneliti mewawancarai beberapa 

informan lainnya hasilnya mengungkapkan bahwa merka kadang suka 

menggunakan internet untuk mengakses situs pornografi. 

Berdasarkan data peneltian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa internet 

yang digunakan untuk hal-hal negatif seperti bermain judi dan mengakses situs 

pornografi menjadi salah satu faktor sosiologis penyebab perilaku menyimpang 

yang dilakukan oleh remaja di kota Bandung. 

Paparan di atas telah memenuhi kebutuhan hasil temuan pembahasan 

tentang faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan remaja di kota Bandung 

melakukan penyimpangan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa 

faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan remaja di kota Bandung melakukan 

penyimpangan sosial terdapat 4 faktor utama yaitu, pertama teman serumah sewa, 

menunjukan bahwa ajakan-ajakan teman serumah sewa untuk berperilaku 

menyimpang dan contoh buruk yang ditampilkan teman yang lebih dulu tinggal di 

rumah sewa  menjadikan teman serumah sewa sebagai faktor sosiologis pertama 

penyebab mahasiswa penghuni rumah sewa 16A. Kedua lingkungan rumah sewa, 

ini dibuktikan bahwa lingkungan rumah sewa 16A seluruhnya dihuni oleh para 

mahasiswa yang dapat memberikan kesamaan minat, didukung dengan tidak 

adanya aturan yang tegas yang diberlakukan di rumah sewa tersebut. Ketiga 

lingkungan masyarakat, ini dibuktikan dengan lingkungan masyarakat sekitar yang 

acuh atau tidak peduli terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

mahasiswa penghuni rumah sewa 16A sehingga menimbulkan kebebasan 

berperilaku bagi penghuni rumah sewa tersebut. Keempat adalah internet, bahwa 

internet dapat digunakan sebagai media untuk berperilaku menyimpang. 

Berdasarkan data yang telah diuraikan, maka peneliti simpulkan dalam bentuk 

tabel. Berikut tabel faktor-faktor sosiologis penyebab remaja melakukan perilaku 

menyimpang: 

 
Tabel 4.2 Faktor-faktor sosiologis penyebab remaja melakukan perilaku menyimpang 
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Faktor perilaku menyimpang       Proses mempengaruhi penyimpangan 

Teman serumah sewa  Ajakan-ajakan hingga paksaan 

untuk berperilaku menyimpang. 

 Memberikan contoh berperilaku 

menyimpang. 

Lingkungan rumah sewa  Tidak adanya aturan yang jelas 

tentang larangan-larangan 

melakukan penyimpangan sosial. 

 Pemilik rumah sewa bersifat 

permisif terhadap perilaku 

menyimpang yang dilakukan 

penghuninya. 

 Penghuni rumah sewa yang 

homogen sehingga adanya 

kesamaan minat. 

Lingkungan masyarakat  Masyarakat sekitar yang 

menunjukan sikap permisif. 

 Lembaga kontrol sosial 

masyarakat tidak melakukan 

perannya dengan baik. 

Internet  Meberikan kemudahan untuk 

mengakses agen judi online. 

 Memberikan kemudahan untuk 

mengakses konten pornografi. 

Sumber: data diolah oleh peneliti (Ismail, 2018) 

 

 

4.1.4 Karakteristik remaja yang melakukan penyimpangan sosial dilihat 

dari aspek psikologis maupun sosial ekonomi orang tua 

Maksud dari karakteristik remaja yang melakukan penyimpangan sosial 

ditinjau dari aspek psikologis maupun sosial ekonomi orang tua ini adalah 

bagaimana keadaan psikologis yang berkaitan dengan mental dan religiusitas 

remaja yang melakukan penyimpangan sosial di rumah sewanya. Sedangkan aspek 

sosial ekonomi orang tua, maksudnya yaitu bagaimana komunikasi informan 

dengan orang tuanya dan bagaimana pula keadaan status ekonomi orang tuanya. 

Untuk lebih jelasnya peneliti mengkategorikan aspek terebut menjadi dua bagian, 

yaitu: 

4.1.4.1. Aspek Psikologis 

Penelitian dengan dilaksanakannya observasi pada tanggal 2 Januari-1 April 

2018 yang mana peneliti mengamati informan dari segi ketaatan beribadah kepada 
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tuhannya, hasilnya dapat dikatakan rendah, karena menunjukan informan sering 

mengabaikan ketika adzan berkumandang. Pada saat informan bermain mereka 

tetap meneruskannya tanpa menjeda kegiatannya, lebih jauh lagi ketika waktu 

shalat jumat mereka jarang mengikutinya bahkan kerap ditemukan bahwa mereka 

sedang asik bermain gadget atau laptop, bahkan malah tidur di kamar sewanya.  

Memperkuat data tersebut peneliti melakukan wawancara, yang mana 

wawancara ini dilakukan kepada seluruh informan mahasiswa, hasilnya 

mengungkapkan bahwa hampir seluruh mahasisiwa yang menjadi informan 

beragama Islam, hanya Exsel saja yang beragama Kristen Protestan, namun diakui 

juga oleh para informan bahwa mereka sedang mengalami kemalasan beribadah 

kepada tuhannya, mereka merasa jauh dengan agama yang dipeluknya. Hal tersebut 

juga diungkapkan oleh Exsel (19 tahun, bukan nama sebenrannya) mengungkapkan 

bahwa dirinya sebagai seorang Kristen merasa malu, karena jarang sekali beribadah 

meskipun hanya dilakukan seminggu sekali. Sedangkan Ozi yang beragama Islam, 

dirinya merasa sangat jauh dengan agama, dalam hati dia sebetulnya tidak ingin 

seperti ini, dia ingin berubah tetapi sangat sulit baginnya. Begitupun Amar, yang 

mengungkapkan hal yang serupa, dia mengatakan sangat jarang melakukan 

kewajiban beragama, dia bahkan merasa tidak tahu apa sebetulnya yang terjadi 

kepada dirinya sehingga suka melakukan perilaku menyimpang.  

Selain religiusitas peneliti juga meneliti bagaimana mental informan, karena 

dilihat dari aspek psikologi yang berarti kaitannya dengan jiwa individu. Observasi 

2 Januari-1 April 2018 hasilnya, jika dilihat dari sudut pandang mentalnya para 

informan termasuk ke dalam kategori mental yang lemah, karena para informan 

melakukan perilaku menyimpang itu tanpa memikirkan bagaimana pertanggung 

jawabannya sehingga mereka berani melakukan pergaulan bebas, judi dan mabuk 

minuman keras. Selain itu karena ajakan dari orang lain membuat sebagian 

informan melakukan penyimpangan sosial. Hal ini menandakan bahwa tidak 

adanya kekuatan mental yang menopang untuk membatasi pergaulan hidupnya. 

Berdasarkan data penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

remaja yang melakukan penyimpangan jika dilihat dari aspek psikologisnya yaitu  

berada pada tingkat religiusitas yang rendah, ditandai dengan seringnnya mereka 
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meninggalkan perintah agamanya terutama kegiatan beribadah sehari-harinya. 

Selain itu mereka mengalami mental yang lemah, yaitu dimana kurangnya kekuatan 

dalam dirinya untuk membedakan mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan 

yang buruk bagi dirinya, sehingga mereka terpengaruh oleh pergaulan menyimpang 

yang dilakukan teman-temannya. Berangkat dari paparan tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa hal tersebut menjadi ciri umum psikologis remaja yang melakukan 

penyimpangan sosial. 

4.1.4.2. Aspek Sosial Ekonomi Orang Tua  

Pada pelaksanaan observasi pada tanggal 5 Februari-5 April 2018 untuk 

mendapatkan data tentang aspek sosial ekonomi orang tua mahasiswa pelaku 

menyimpang menunjukan bahwa, peneliti  belum pernah melihat orang tua 

informan menjenguk ke rumah sewanya. Hasil selanjutnya yaitu seluruh mahasiswa 

penghuni rumah sewa 16A yang menjadi informan merupakan anak yang 

berkecukupan, terlihat bahwa mereka memiliki kendaraan pribadi baik sepeda 

motor maupun mobil pribadi, diantara mereka bahkan suka berganti-ganti 

kendaraan yang dipakainya.  

Memperkuat data tersebut peneliti melakukan wawancara mendalam 

kepada para informan, wawancara ini dilakukan dengan Ozi, Ooy, Danan dan Amar 

hasilnya menunjukan bahwa mereka jarang sekali menghubungi orang tuanya, 

mereka mengakui bahwa ia menghubungi hanya ketika  meminta uang saja kepada 

orang tuanya. Seperti yang diungkapkan oleh Ooy (20 tahun, bukan nama 

sebenarnya)  dia menghubungi orang tua nya hanya ketika telah habis uang saja, 

untuk komunikasi sehari hari-hari lewat telepon jarang Ooy lakukan. Lalu untuk 

masalah kedatangan orang tua ke rumah sewa, orang tuanyaa hanya pernah sekali 

saja ke rumah sewannya, yaitu ketika dirinya pindahan saja. Hal sama diakui oleh 

Danan dan Ozi, saya jarang sekali berbicara lewat telepon dengan orang tuanya, 

mereka hanya menghubungi orang tuanya ketika uang saku mereka habis. Bahkan 

lebih parah lagi diakui oleh Amar yang merupakan penghuni rumah sewa 16A 

paling baru, dirinya mengakui bahwa selama tinggal rumah sewa orang tuanya 

hanya sekali datang kesini yaitu pas pertama tinggal disini, pengakuan lainnya 
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selama ini orang tua Amar tidak mengetahui kelakuannya disini, mereka 

menganggapnya bahwa amar tetap anak baik seperti di rumah padahal tidak.  

Selain itu untuk mengetahui keadaan ekonomi orang tua informan, peneliti 

melakukan wawancara mendalam kepada seluruh informan. Hasilnya, para 

informan dapat dikategorikan ke dalam status ekonomi menengah ke atas, seperti 

diakui melalui wawancara mendalam bahwa, Orang tua Danan merupakan ketua 

DPP salah satu partai terkemuka di Indonesia, uang bulanan yang diperoleh Danan 

dari orang tuannya tergantung kebutuhannya, kadang satu juta bahkan dua juta 

perbulan. Orang tua Ooy mempunyai perusahaan sendiri yang tidak terlalu besar, 

untu uang yang Ooy peroleh dari orang tuanya tergantung kebutuhan setiap 

bulannya. Begitupun dengan orang tua informan lainya, orang tua Exsel adalah 

wiraswasta, uang bulanan yang didapatkan Exsel satu juta atau lebih perbulan. 

Orang tua Amar adalah seorang pensiunan PNS. Orang tua Eri adalah pengusaha di 

Subang, menurutnya tidak tentu uang yang dia minta dari orang tuannya. Orang tua 

Endi merupakan kepala sekolah dan guru sekolah dasar. Dan hasil wawancara 

dengan Ozi, bahwa orang tuannya mempunyai pertambakan ikan dan pertanian 

yang cukup luas, sehingga dia bisa hidup seperti sekarang ini. 

Berdasarkan data penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

remaja yang melakukan penyimpangan jika dilihat dari aspek sosial ekonomi orang 

tuanya bahwa, intensitas hubungan informan dengan orang tuanya begitu rendah. 

Hal ini terbukti dari berbagai pengakuan informan yang mengatakan jarangnya 

berkomunikasi dengan orang tuannya, maka hal ini menunjukan rendahnya 

perhatian dari orang tua informan. Karakteristik keadaan ekonomi orang tua para 

informan dapat disimpulkan bahwa, orang tua para informan berstatus sosial 

ekonomi menengah ke atas, ini dibuktikan dengan pekerjaan orang tua dan uang 

saku yang diperoleh informan setiap bulannya. 

Paparan di atas telah memenuhi kebutuhan hasil temuan pembahasan 

tentang karakteristik remaja yang melakukan penyimpangan sosial ditinjau dari 

aspek psikologis maupun sosial ekonomi orang tua. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa karakteristik remaja yang melakukan penyimpangan sosial 

dilihat dari aspek psikologis maupun sosial ekonomi orang tua yang memiliki 
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keunikan tersendiri pertama dilihat dari aspek psikologis yaitu informan mengalami 

mental yang lemah, dikarenakan para informan tidak dapat membedakan pergaulan 

yang baik dan buruk bagi dirinya ditambah informan tidak memilik perlindungan 

dalam dirinya untuk menghalau pengaruh menyimpang dari luar dirinya. Aspek 

psikologis lainnya, yaitu informan berada pada kesadaran religiusitas yang rendah 

yang ditandai dengan jarangnya beribadah kepada tuhannya. Selanjutnya dilihat 

dari aspek sosial ekonomi dapat disimpulkan bahwa, intensitas hubungan orang tua 

dengan informan rendah juga didukung dengan keadaan status ekonomi orang tua 

informan seluruhnya dapat dikategorikan ke dalam ekonomi menengah ke atas. 

Berdasarkan data yang telah diuraikan, maka peneliti simpulkan dalam bentuk 

tabel. Berikut tabel karakteristik remaja yang melakukan penyimpangan sosial 

dilihat dari aspek psikologis maupun sosial ekonomi orang tuanya: 

 

Tabel 4.3 Karakteristik remaja yang melakukan penyimpangan sosial 

Aspek remaja pelaku 

menyimpang 

        Karakteristik         Penjelasan 

Psikologis  Mengalami mental 

yang lemah 

 

 

 

 

 

 

 

 Rendahnya 

kesadaran 

religiusitas 

 Tidak dapat 

membedakan perilaku 

mana yang baik dan 

buruk bagi dirinya. 

 Tidak memikirkan 

pertanggung jawaban 

atas perilaku 

menyimpang yang 

dilakukan. 

 Rendahnya intensitas 

beribadah. 

Hubungan sosial  Rendahnya 

komunikasi dengan 

orang tua 

 Jarangnya informan 

berkomunikasi dengan 

orang tua. 

 Orang tua jarang 

menemui informan ke 

rumah sewanya. 

Ekonomi orang tua  Status ekonomi 

orang tua 

menengah ke atas 

 Uang saku lebih dari 

cukup yang diterima 

informan dari orang 

tuanya. 

                      Sumber: data diolah oleh peneliti (Ismail, 2018) 
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4.1.5 Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perilaku menyimpang 

remaja di kota Bandung 

Maksud dari bagian ini ialah bagaimana saja upaya yang dilakukan untuk 

menanggulangi perilaku menyimpang remaja di kota Bandung yang dilakukan oleh 

agen kontrol sosial masyarakat yaitu ketua RT setempat dan masyarakat sekitar, 

yang mana pada observasi tanggal 2 Februari-1 April hasilnya menunjukan bahwa 

peneliti tidak pernah melihat kontrol sosial secara langsung yang dilakukan oleh 

lembaga masyarakat seperti ketua RT maupun oleh masyarakat sekitar, bahkan 

pengelola rumah sewa tersebut tidak terlihat menengur remaja yang melakukan 

penyimpangan sosial, padahal pengelola tahu bahwa terdapat banyak botol miras 

bekas di rumah sewa 16A.  

Memperkuat data tersebut peneliti melakukan wawancara yang dilakukan 

dengan ketua RT setempat pengelola rumah sewa 16A dan masyarakat sekitar, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan  mahasiswa penghuni rumah sewa 16A 

sebagai pendukung data. Hasilnya mengungkapkan bahwa ketua RT setempat tidak 

memiliki data siapa saja penghuni rumah sewa 16A, karena dikatakan bahwa 

mereka tidak pernah mendatangi dirinya untuk melapor tinggal di tempat tersebut. 

Secara jelas, ketua RT tidak mengenal siapa saja penghuni rumah sewa 16A, karena 

menurutnya sekarang ini terlalu banyak mahasiswa yang tinggal di daerahnya jadi 

dia tidak mengetahuinya. Keinginan informan selaku ketua RT meminta kesadaran 

mahasiswa untuk melapor ke RT setempat.  

Berangkat dari hasil wancara tersebut, bahwa telah terjadi lepasnya kontrol 

sosial yang dilakukan oleh lembaga masyarakat terhadap penyimpangan sosial 

penghuni rumah sewa 16A. Pernyataan tersebut juga didukung oleh wawancara 

dengan pengelola rumah sewa 16A yaitu, pak Parno (40 tahun, bukan nama 

sebenarnya) menurutnya penyimpangan yang dilakukan oleh para penghuni di 

rumah sewanya menjadi hal yang biasa ditemukan olehnya, pengelola rumah sewa 

mengungkapkan adanya kebingungan untuk menegur mereka yang melakukan 

perilaku menyimpang karena tidak sepatutunya mereka melakukan perilaku 

menyimpang, yang memang sebetulnya sudah diingatkan melalui aturan yang 
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disampaikan sejak awal masuk ke rumah sewa ini dan ditambah dengan aturan-

aturan yang ditempelkan di dinding rumah sewa 16A.  

Memperkuat data tersebut peneliti juga mewawancarai masyarakat sekitar, 

yang hasilnya masyarakat merasa cangggung untuk menegur mahasiswa penghuni 

rumah sewa 16A yang melakukan perilaku menyimpang, menurutnya takut 

dibantah oleh mahasiswa itu sendiri karena mereka sendiri yang bayar rumah 

sewanya bukan masyarakat hal tersebut berdasarkan wawancara dengan ibu Lia. 

Hal senada juga disampaikan oleh pak Kardi, dirinya mengungkapkan bahwa 

merasa takut tidak didengarkan oleh mereka mahasiswa yang melakukan perilaku 

menyimpang di rumah sewa 16A, terlebih anggapan bahwa dia suka bercanda atau 

sudah merasa dekat dengan mahasiswa tersebut  

Hasil wawancara tersebut juga dibenarkan oleh para mahasiswa yang 

tinggal di rumah sewa 16A, terutama oleh Endi dan Jaja menurutnya, mereka belum 

pernah sama sekali ditegur atau diperingatkan oleh masyarakat sekitar meskipun 

dirinya ketahuan melakukan penyimpangan sosial, seperti teriak-teriak pada waktu 

larut malam, sampai membawa lawan jenis menginap di kamar sewanya.  

Paparan di atas telah memenuhi kebutuhan hasil temuan pembahasan 

tentang upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perilaku menyimpang remaja 

di kota Bandung. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa upaya yang 

dilakukan untuk menanggulangi penyimpangan sosial remaja di kota Bandung 

sangat rendah, bahkan bisa dikatakan tidak ada upaya yang positif untuk 

menanggulangi penyimpangan sosial dalam hal ini penyimpangan yang dilakukan 

oleh mahasiswa penghuni rumah sewa 16A. Hal tersebut dikarenakan ketua RT 

merasa tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi karena mahasiswa yang 

melakukan penyimpangan tidak pernah melapor ke ketua RT di daerah tempat 

tinggalnya. Selain itu, masyarakat merasa canggung untuk menegur mahasiswa 

yang melakukan penyimpangan sosial. Berdasarkan data yang telah diuraikan, 

maka peneliti simpulkan dalam bentuk tabel. Berikut tabel upaya yang dilakukan 

untuk menanggulangi perilaku menyimpang remaja di kota Bandung: 
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Tabel 4.4 Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perilaku menyimpang 

remaja di kota Bandung 

Agen kontrol sosial Peran             Alasan 

Masyarakat Tidak ada peran dalam 

menanggulangi penyimpangan 

sosial yang dilakukan remaja 

di rumah sewa 16A. 

 Perasaan canggung dan 

takut dibantah menjadi 

alasan dominan 

 Anggapan masyarakat 

terhadap mahasiswa 

yang menurut mereka 

sudah dewasa. 

Lembaga masyarakat  Lepasnya tanggung jawab 

terhadap perilaku 

menyimpang, sehingga tidak 

adanya pengendkalian sama-

sekali. 

 Tidak adanya laporan 

untuk tinggal kepada 

ketua RT. 

Sumber: data diolah oleh peneliti (Ismail, 2018) 

 

4.2 Pembahasan  

Pada bagian ini, peneliti menguraikan pembahasan berdasarkan data 

penelitian yang telah dibahas di atas, untuk memberikan fokus pembahasan yang 

jelas maka peneliti membagi bagian ini kedalam beberapa sub bagian pembahasan, 

yaitu (1) rumah sewa 16A kondusif untuk melakukan penyimpangan sosial, (2) 

penyimpangan sosial yang dilakukan mahasiswa penghuni rumah sewa 16A berupa 

pergaulan bebas, alkoholisme dan judi, (3) terdapat empat faktor sosiologis yang 

menyebabkan mahasiswa penghuni rumah sewa 16A melakukan penyimpangan 

sosial, (4) mental yang lemah dan keadaan ekonomi orang tua menengah ke atas 

menjadi karakteristik psikologis dan sosial ekonomi para mahasiswa pelaku 

menyimpang dan (5) tidak ada upaya yang dilakukan untuk menanggulangi 

perilaku menyimpang mahasiswa di rumah sewa 16A. Adapun pembahasan 

tersebut akan dijabarkan di bahwah ini: 

 

4.2.1 Rumah Sewa 16A Kondusif Untuk Melakukan Penyimpangan Sosial  

Rumah sewa 16A yang berada dekat dengan berbagai perguruan tinggi yang 

ada di kota Bandug, menjadikan rumah sewa ini dihuni oleh para mahasiswa yang 

merantau dari berbagai daerah. Rumah sewa 16A disewakan oleh pemiliknya 

dengan harga yang cukup murah, sehingga banyak sekali peminatnnya. Sampai saat 
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ini setiap kamar rumah sewa 16A terisi penuh oleh mahasiswa mulai dari angkatan 

paling muda sampai angkatan paling tua. Uniknya rumah sewa ini mencampur 

antara laki-laki dan perempuan, tidak ditentukan lorong mana saja untuk laki-laki 

maupun lorong untuk perempuan, namun rumah sewa 16A ini jauh lebih banyak 

dihuni oleh mahasiswa laki-laki. Pemilik rumah sewa jarang memantau rumah sewa 

tersebut, selain itu pengelola rumah sewa tidak pernah memberikan aturan yang 

tegas, bahkan pengelola rumah sewa tersebut kerap membereskan botol bekas 

minuman keras yang dibuang oleh mahasiswa penghuni rumah sewa tersebut.  

Hal tersebut menjadikan penghuni rumah sewa 16A berperilaku sesuka 

hatinya karena aturan yang ditempelkan di dinding rumah sewa 16A tidak dapat 

menertibkan perilaku penghuninya apabila melanggar. Jika merujuk pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kasmawati (2014) hasilnya 

mengungkapkan, rendahnya kontrol yang dilakukan oleh pemilik rumah sewa dan 

rumah sewa yang berada di daerah perkotaan yang dikenal dengan masyarakatnya 

yang cenderung individual sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, 

membuat rumah sewa itu digunakan sesuka hati oleh para penghuninya.  

Maka dapat disimpulkan bahwa rumah sewa 16A yang terletak di daerah 

kota, selain itu rumah sewa 16A menerapkan aturan yang begitu longgar, sehingga 

penghuninya merasa adanya kebebasan tinggal di rumah sewa tersebut, kemudian 

mereka berperilaku sesuka hatinya. Begitupun diungkapkan oleh Hirsci (dalam 

Setiadi & Kolip 2011, hlm. 243) dengan teori kontrol sosialnya yang berangkat dari 

asumsi atau anggapan bahwa, “…individu di masyarakat mempunyai 

kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik 

jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Seseorang akan 

menjadi baik kalau masyarakatnya baik, begitupun sebaliknya”.  

Berangkat dari paparan di atas bahwa lingkungan yang mendukung seperti 

ditandai dengan rendahnya kontrol sosial akan memberikan kemudahan sesorang 

untuk melakukan penyimpangan sosial. Dengan demikian rumah sewa16A dapat 

dikatakan sebagai rumah sewa yang kondusif untuk melakukan penyimpangan 

sosial. 
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4.2.2 Penyimpangan Sosial yang Dilakukan Mahasiswa Penghuni Rumah 

Sewa 16A Berupa Pergaulan Bebas, Alkoholisme dan Judi  

Membahas bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang telah dikaji melalui 

temuan penelitian pada sub bab sebelumnya, peneliti menganalisis pembahasan ini 

dengan menggunakan teori penyimpangan sosial dan teori kontrol sosial. 

Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa penghuni rumah sewa 16A 

dapat digolongkan ke dalam tindakan yang nonconform, asosial sampai dengan 

tindakan kriminal. Lebih jelasnya Narwoko dan Suyanto (2004, hlm. 81): 

a) Tindakan yang nonconform, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan 

norma-norma sosial yang ada.  

b) Tindakan yang antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan 

kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. 

c) Tindakan kriminal, yaitu tindakan yang melanggar aturan-aturan hukum 

tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang.  

Berangkat dari paparan di atas, maka perilaku menyimpang yang dilakukan 

mahasiswa dilingkungan rumah sewa 16A dapat digolongkan sebagai berikut, 

yaitu:  

1. Pergaulan bebas, perilaku menyimpang ini merupakan suatu tindakan 

nonconform. Hal ini didasari bahwa setiap tindakan pergaulan bebas yang 

dilakukan mahasiswa penghuni rumah sewa 16A merupakan suatu perilaku 

yang tidak dapat dibenarkan oleh aturan dan norma sosial yang ada pada 

masyarakat. 

2. Alkoholisme atau mabuk minuman keras, perilaku menyimpang ini 

merupakan tindakan asosial. Hal ini didiasari bahwa setiap tindakan mabuk 

minuman keras yang dilakukan mahasiswa penghuni rumah sewa 16A dapat 

mengganggu orang lain disekitarnya. 

3. Judi, perilaku menyimpang ini merupakan tindakan kriminal. Hal ini 

didasari bahwa judi yang dilakukan mahasiswa penghuni rumah sewa 16A 

merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum tertulis. 

Berangkat dari paparan yang telah diuraikan di atas, bahwa terdapat tiga 

bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan mahasiswa di lingkungan rumah 
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sewanya. Maka supaya lebih jelas, ketiga perilaku menyimpang tersebut dibahas 

sebagai berikut: 

 4.2.2.1. Pergaulan Bebas 

Pergaulan bebas yang dimaksud pada penelitian ini yaitu, pergaulan bebas 

yang sifatnya menjurus kepada perilaku seks di luar nikah, bahkan jika secara 

radikal pergaulan bebas tersebut menjadi seks bebas. Seorang laki-laki yang belum 

menikah kemudian dirinya menginapkan perempuan yang hanya merupakan pacar 

atau sekedar teman ke kamar sewanya, dapat secara tegas dapat dikatakan perilaku 

tersebut sebagai suatu pergaulan bebas. Pernyataan tersebut merujuk kepada apa 

yang dikemukakan oleh Sarwono (2012, hlm. 173) mengemukakan bahwa, 

“…pergaulan yang melibatkan pembauran antara laki-laki dan perempuan dengan 

tidak mengindahkan norma-norma dan adab yang ada dilingkungannya dapat 

dikatakan sebagai suatu pergaulan bebas…” 

Selain itu, dari delapan orang mahasiswa penghuni rumah sewa 16A yang 

diteliti enam orang diantaranya melakukan pergaulan bebas, ini berarti pergaulan 

bebas merupakan suatu perilaku menyimpang yang “digemari” oleh para informan. 

Pergaulan bebas begitu sering dilakukan oleh mahasiswa di rumah sewa 16A, 

awalnya mereka sembunyi-sembunyi ketika menginapkan pasangan (bukan 

muhrimnya), tapi setelah beberapa kali mereka menjadi terang-terangan dalam 

menginapkan pacar atau temannya tersebut. Sampai saat ini tidak hanya sehari saja 

mereka menginapkan perempuan di kamar sewanya bahkan bisa berhari-hari 

mereka tinggal bersama di kamar sewanya. Paparan tersebut menunjukan bahwa 

pergaulan bebas yang dilakukan oleh mahasiswa penghuni rumah sewa tersebut 

pada awalnnya dilakukan karena coba-coba yang kemudian menjadi suatu 

kebiasaan. Hal ini senada dengan hasil salah satu penelitian yang dilakukan 

Kasmawati (2014) bahwa coba-coba dan penunjukan rasa cinta pada seseorang 

dapat menjadi faktor dalam diri individu yang mendorong pergaulan bebas yang 

mengarah kepada seks di luar nikah.  

Membahas mengenai tipologi pergaulan bebas yang dilakukan mahasiswa 

di rumah sewa 16A. Tipologi tersebut didasari oleh dua hal yaitu, lamanya 

seseorang tinggal di rumah sewa tersebut dan tingkat kuliah seseorang atau bisa 
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dikatakan senioritas sesorang yang menghuni rumah sewa tersebut. Adapun 

tipologi tersebut yaitu, pertama tipologi yang belum terbiasa, ditandai dengan 

pelaku yang menunjukan sikap malu-malu ditambah dengan intensitas melakukan 

pergaulan bebas jarang. Kedua tipologi yang sudah terbiasa, ditandai dengan pelaku 

yang menunjukan sikap biasa saja atau tanpa malu ditambah intensitas melakukan 

pergaulan bebas sering. Tipologi tersebut memiliki ciri yaitu, semakin lama 

seseorang pelaku yang tinggal di rumah sewa tersebut dan senioritas seseorang di 

lingkungannya maka akan menunjukan tipologi yang kedua. Pembahasan kedua 

tipologi ini dikuatkan dengan hasil peneltian terdahulu yang dilakukan oleh 

Dewayani & Handoyo (2014) mengungkapkan seseorang mahasiswa perantau yang 

telah melakukan pergaulan bebas dengan berbagai motif, maka pada akhirnya 

pergaulan bebas tersebut akan menjadi suatu bagian dari kehidupan sehari-hari 

mereka. 

 4.2.2.2. Alkoholisme/ Mabuk Minuman Keras 

Alkoholisme yang dimaksud pada penelitian ini merupakan suatu kegiatan 

meminum minuman keras yang dilakukan mahasiswa di rumah sewa 16A. Perilaku 

meminum minuman keras atau mabuk minuman keras ini dilakukan oleh sebagian 

besar informan yang tinggal di rumah sewa 16A. Mabuk minuman keras ini 

biasanya dilakukan karena diantara mereka terdapat seseorang yang berulang tahun 

dan salah jika ada dari mereka yang mentraktir dan mengajak teman-temannya, 

membeli minuman keras lalu diminum bersama sama di rumah sewa tersebut. Hasil 

temuan juga mengunkapkan bahwa ketika ada seorang dari mereka tidak mau 

mabuk biasanya orang tersebut akan terus dirayu sampai dipaksa supaya ikut 

mabuk. Ini artinya, jika seseorang pernah terjerumus kepada perilaku menyimpang 

maka akan cukup sulit untuk menghindari pergaulan tersebut, kecuali seseorang 

tersebut berani mengambil resiko untuk melawan ajakan-ajakan untuk mabuk 

minuman keras. Hal senada juga ditekankan oleh hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ditrich & Sassenberg (2016) mengungkapkan bahwa: 

Lingkungan yang menyimpang akan memberikan penggaruh kepada orang-

orang disekitarnya. Hal tersebut terjadi karena apabila seseorang yang di 

dalam kelompok bertentangan dengan anggota di dalamnya, maka 
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seseorang tersebut akan mendapatkan pengucilan, meskipun di dalam 

kelompok itu adalah hal-hal yang tidak baik atau menyimpang. 

Lebih mendalam berkaitan dengan mabuk minuman keras ini, ternyata hal 

tersebut diakui oleh para informan bahwa, mereka mabuk minuman keras itu sudah 

terbiasa dari sejak sekolah menengah bersama dengan teman-temannya. Pernyataan 

tersebut menunjukan bagaimana suatu kebiasaan dan lingkungan yang buruk itulah 

membuat mereka gemar mabuk minuman keras. Memperkuat pernyataan tersebut 

didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifin (2016)  

lingkungan keluarga seperti salah satu anggota keluarga peminum, kurangnnya 

perhatian akibat tempat tinggal orang tua dan anak berjauhan sehingga tidak bisa 

memantau dengan intensif dan selanjutnya pengaruh lingkungan seperti sering 

berkumpulnya dengan kawan-kawan pemakai atau pengkonsumsi minuman keras. 

Paparan hasil penelitian tersebut masih terbukti benar dengan penelitian kali 

ini, artinya sampai saat ini faktor internal yaitu berupa individu yang menghayati 

nilai-nilai dari beberapa orang yang cocok dengan dirinya, maka kemungkinan 

terpengaruh oleh orang tersebut akan semakin besar, dalam hal ini pengaruh 

terhadap perilaku mabuk minuman keras. 

4.2.2.3. Judi  

Judi merupakan suatu penyimpangan yang dapat dikatakan sebagai tindakan 

kriminal, membahas ini perlu menggunakan teori kontrol sosial dengan perspektif 

sosiologi makro yang diperkenalkan oleh Durkeim (dalam Setiadi & Kolip 2011, 

hlm. 243) bahwa, “…sederhananya perspektif makro atau macrosociological 

studies menjelajah sistem-sistem format untuk mengontrol kelompok-kelompok, 

sistem formal tersebut diantaranya sistem hukum, undang-undang, dan penegak 

hukum”. Maka dari itu, judi yang dilakukan oleh mahasiswa penghuni rumah sewa 

16A harus segera ditertibkan sebelum diciduk oleh pihak yang berwajib. Hasil 

penelitian menemukan terdapat dua jenis judi, yaitu judi melingkar dan judi online. 

Untuk lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut:  

1. Judi secara melingkar langsung, yaitu judi yang dilakukan dengan 

menggunakan kartu dilakukan dengan duduk melingkar dengan uang tunai 

sebagai taruhannya. 
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2. Judi online, yaitu judi yang dikalukan secara daring menggunakan situs 

website, uang yang dijadikan taruhannya terlebih dahulu ditransfer kepada 

agen judi online yang bersangkutan. 

Mahasiswa yang melakukan judi tersebut berbeda orangnnya, yang mana 

judi langsung dilakukan oleh lebih banyak mahasiswa yang dijadikan informan, 

berbeda dengan judi online yang hanya dilakukan oleh seorang informan saja. 

Tindakan bermain judi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan suatu hiburan 

bagi mereka, kerena dengan berjudi mereka bisa mendapatkan kesenangan, 

kesenangan yang lebih ketika mereka memenangkan taruhannya tapi diakui juga 

oleh bahwa, ketika mereka kalah mereka menjadi penasaran dan ingin mencoba lagi 

dan lagi. Ini berarti perilaku judi yang dilakukan oleh para informan sesunggunya 

merupakan konsekuensi dari perilaku yang awalnya dianggap iseng untuk 

mendapatkan hiburan kemudian berujung kepada kebiasaan bermain judi. 

Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa 

para pemain mengenal judi dari subkulturnya yang berperilaku menyimpang, 

berawal dari iseng hingga pada akhirnya judi menjadi hiburan wajib bagi 

pemainnya (Wibowo, 2013).  

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, bentuk-bentuk 

perilaku menyimpang yang dilakukan remaja di kota Bandung terdiri atas tiga 

bentuk perilaku menyimpang yaitu,  pertama pergaulan bebas yang bisa dikatakan 

pula sebagai seks bebas, pada pergaulan bebas ini terdapat dua tipologi yaitu yang 

malu-malu dengan intensitas jarang dan yang tanpa malu dengan intensitas sering, 

tipologi ini dipengaruhi oleh usia atau angkatan berkuliah dan lamanya tinggal di 

rumah sewa 16A. Kedua alkoholisme atau mabuk minuman keras, ini dilakukan 

pada momen-momen tertentu, kemudian dilakukan secara bersama-sama di 

lingkungan rumah sewa. Ketiga judi, judi ini terbagi kedalam dua jenis yaitu judi 

online dan judi kartu secara melingkar. Dengan demikian ketiga bentuk perilaku 

menyimpang tersebut perlu diketahui faktor penyebabnya dan dicarikan solusinya, 

karena perilaku tersebut tidak pantas dilakukan oleh siapapun terutama remaja 

dalam hal ini yaitu mahasiswa. 
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4.2.3 Terdapat Empat Faktor Sosiologis yang Menyebabkan Mahasiswa 

Penghuni Rumah Sewa 16A Melakukan Penyimpangan Sosial  

Pembahasan ini peneliti menguraikan faktor sosiologis yang menyebabkan 

mahasiswa penghuni rumah sewa 16A melakukan penyimpangan sosial. Maksud 

secara sosiologis artinya, peneliti menggunakan ilmu sosiologi untuk mengkaji 

faktor-faktor penyebab dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori 

penyimpangan dan teori kontrol sosial sebagai pisau analisinya. Maka supaya lebih 

operasional peneliti menguraikannya ke dalam beberapa faktor, adapun faktor-

faktor tersebut sebagai berikut:  

4.2.3.1. Teman Serumah Sewa 

Teman sebaya memberikan pengaruh yang kuat bagi informan sebagai suatu 

faktor sosiologi yang menyebabkan perilaku menyimpang. Hal ini dikarenakan 

hasil temuan menunjukan bahwa teman sebaya khusunya teman selingkungan 

rumah sewa memberikan stimulus yang membuat informan melakukan perilaku 

menyimpang, stimulus itu di mulai dari ajakan-ajakan yang bersifat merayu sampai 

ajakan-ajakan yang memaksa sekalipun. Sebagai contoh yaitu, ajakan untuk 

meminum minuman keras, ajakan tersebut membuat mereka tergiur untuk 

mengikutinya. Namun kadang ketika beberapa diantara mereka tidak mau, 

mahasiswa senior itu terus membujuk bahkan memaksa mereka supaya mau 

mengikuti keinginannya, seperti halnya Exsel yang dipaksa Eri untuk 

mengeluarkan uangnnya untuk membeli miras dan Amar yang ketika kelelahan 

dipaksa Jaja untuk mabuk minuman keras bareng . Teman serumah sewa bisa juga 

disebut teman sebaya memberikan pengaruh begitu besar tehadap perilaku para 

informan utama, hal tersebut terjadi karena kedekatan hubungan di antara mereka, 

namun hal ini mengakibatkan determinan terhadap timbulnya perilaku 

menyimpang. Ketika telah terjadi perilaku menyimpang yang dilakukan secara 

berkelompok, mahasiswa yang barupun turut menikmatinya, bahkan sampai kepada 

titik sesuka hatinya melakukan perilaku menyimpang. Memperkuat pernyatan 

tersebut, penelitian terdahulu menungkapkan bahwa kelompok teman sebayanya 

bagi remaja sangat besar pengaruhnya, remaja mendapat dukungan dari kelompok 
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teman sebayanya tentang banyak hal karena remaja tidak mendapat hal tersebut dari 

keluarganya (Sumarlin, 2014).  

Mahasiswa yang paling lama dan paling senior di lingkungan rumah sewa 

16A selalu menjadi propokator dalam perilaku menyimpang, hal ini terjadi karena 

perasaan senioritas yang mendominasi sehingga memiliki keberanian untuk 

mengajak dan memaksa teman-teman lainnya untuk berperilaku menyimpang. 

Meskipun secara keseluruhan hubungan diantara mereka baik, tapi ketika keinginan 

mahasiswa yang lebih senior tidak dituruti maka mahasiswa yang lebih senior 

tersebut akan memaksa untuk mengikuti keinginannya, hingga pada akhirnya 

mereka bersama-sama melakukan perilaku menyimpang di lingkungan rumah sewa 

16A. Berangkat dari paparan tersebut bahwa, telah terjadi sosialisasi sub 

kebudayaan yang menyimpang, seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (2007) 

bahwa  

Perilaku menyimpang terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai sub 

kebudayaan yang menyimpang, yaitu suatu kebudayaan khusus yang 

normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan atau 

pada umumnya. Misalnya masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh, 

masalah etika dan estetika kurang diperhatikan, karena umumnya mereka 

sibuk dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (makan), 

sering cekcok, mengeluarkan kata-kata kotor, buang sampah sembarangan 

dsb. Hal itu oleh masyarakat umum dianggap perilaku menyimpang (hlm. 

86). 

Hal lain yang mendukung bahwa teman serumah sewa menjadi salah satu 

faktor sosiologis penyebab perilaku menyimpang yaitu, adanya contoh buruk yang 

diperlihatkan oleh “senior” selingkungan rumah sewa yang kemudian ditiru oleh 

para mahasiswa baru yang tinggal di lingkungan rumah sewa tersebut. Hal tersebut 

berarti, selain adanya sub kebudayaan menyimpang  juga ditemukan adanya proses 

sosialisasi. Menurut teori sosialisasi bahwa, penyimpangan adalah hasil dari proses 

belajar. Sutherland (dalam Narwoko dan Suyanto, 2004 hlm. 92) mengatakan 

bahwa “…penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas 

suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, 

terutama dari subkultur menyimpang”. 
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Paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, teman serumah sewa yang 

menyimpang dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi para mahasiswa 

baru yang tinggal di rumah sewa 16A. Hal tersebut dikarenakan ajakan-ajakan dari 

teman serumah sewa, selain itu adanya tindakan imitasi terhadap perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh “senior” di lingkungan rumah sewa tersebut. 

4.2.3.2. Lingkungan Rumah Sewa 

Lingkungan rumah sewa yang dijadikan tempat tinggal informan menjadi 

faktor yang menyebabkan informan melakukan perilaku menyimpang, pernyataan 

tersebut karena lingkungan rumah sewa 16A ini ditempati oleh tipologi yang sama 

atau homogen, yaitu mereka yang tinggal di rumah sewa 16A ini berstatus sebagai 

mahasiswa seluruhnya. Hal ini menyebabkan mereka yang tinggal di rumah sewa 

16A tidak merasakan canggung untuk saling berinterksi, selain itu juga tidak semua 

mahasiswa yang tinggal di rumah sewa 16A selalu memiliki kesibukan, banyak 

diantara mereka yang lebih memilih untuk diam di kamar rumah sewanya. Hal 

tersebut pula menjadikan salah satu alasan bahwa lingkungan rumah sewa sebagai 

faktor penyebab perilaku menyimpang, pernyataan tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa waktu yang senggang 

memberikan kecenderungan seseorang melakukan prilaku seks yang dibarengi 

dengan lingkungan yang mendukung (Adkins, dkk. 2015).  

Berangkat dari paparan di atas yang belum diintegrasikan dengan norma 

yang ada di lingkungan masyarakat, maka peneliti menyampaikan pernyataan 

Choen (2009, hlm. 37) yang menjelaskan bahwa terjadinya penyimpangan sosial 

diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu: 

a)  Adanya perubahan norma-norma dari suatu periode ke periode waktu 

lain. 

b)  Tidak ada norma atau aturan yang bersifat mutlak. 

c) Individu-individu yang tidak mematuhi norma disebabkan karena 

mengamati orang-orang lain yang tidak mematuhi aturan. 

d) Adanya individu-individu yang belum mendalami norma harus dipatuhi.  

e) Adanya individu-individu yang kurang yakin akan kebenaran atau 

kebaikan norma. 

f) Terjadi konflik peran dalam seorang individu. 
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Berdasarkan pernyataan di atas bahwa terdapat kesamaan dengan penelitian 

ini, terlihat pada poin “b,c dan d”  yaitu, tidak adanya aturan yang tegas yang 

diperlakukan di lingkungan rumah sewa 16A membuat mereka berperilaku 

semaunya atau sesuka hatinnya. Hal tersebut diakui oleh para informan bahwa, 

mereka merasakan adanya kebebasan berperilaku di rumah sewa tersebut, artinya 

di lingkungan rumah sewa 16A begitu longgar aturan dan norma yang 

diterapkannya. Berangkat dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan 

lingkungan rumah sewa sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perilaku 

menyimpang. Sejalan pula dengan ungkapan Sunarto (2000) bahwa 

Ukuran perilaku menyimpang bukan pada ukuran baik buruk atau benar 

salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran longgar 

tidaknya norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Norma dan nilai sosial 

masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat 

yang lain. Misalnya: kumpul kebo di Indonesia dianggap penyimpangan, di 

masyarakat barat merupakan hal yang biasa dan wajar (hlm. 106) 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipastikan bahwa di lingkungan rumah 

sewa tersebut mengalami keadaan yang anomi. Anomi yaitu dimana tidak adanya 

norma dan aturan yang mampu mengatur para anggota di dalamnnya. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan rumah sewa yang memberikan 

kebebasan untuk berperilaku akan memberikan kebebasan pula untuk menyimpang.  

 

4.2.3.3. Lingkungan Masyarakat 

Sikap permisif yang ditunjukan oleh masyarakat sekitar rumah sewa 16A 

ketika melihat remaja dalam hal ini mahasiswa yang melakukan perilaku 

menyimpang, membuat mahasiswa kebablasan sehingga berani terang-terangan 

melakukan penyimpangan sosial di rumah sewanya. Sikap permisif yang dimaksud 

adalah diam, cenderung serba membolehkan dan tidak peduli. Seorang yang 

permisif akan mengambil sikap diam, serba membolehkan, dan tidak 

mempedulikan keadaan di lingkungan sekitarnya sekalipun itu menyimpang” 

(Budimansyah, dkk. 2016). Pernyataan tersebut diakui oleh para mahasiswa, 

mereka mengakui bahwa dirinya tidak pernah ditegur meskipun masyarakat 

mengetahui melakukan penyimpangan sosial, seperti halnya suka berisik dan 
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teriak-teriak tengah malam bahkan membawa perempuan ke kamar sewanya 

malam-malam. Pernyataan ini sesungguhnya sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnnya oleh Israel & Eliasson (1991) yang mengatakan bahwa kelonggaran 

standar moral ganda, sebagai faktor khusus menunjukkan seks, rasa cinta yang 

menunjukan sikap negatif, memungkinkan untuk terjadinya seks diluar nikah. Jadi 

dalam masyarakat yang bersikap permisif dapat menimbulkan pergaulan bebas 

berupa seks di luar nikah.  

Anggapan informan yang salah paham terhadap masyarakat sekitar seperti 

anggapan bahwa, masyarakat sekitar pada baik, mereka tidak pernah marah atas 

perilaku menyimpang yang mahasiswa lakukan. Terlebih memang masyarakat 

sekitar kehilangan perannya sebagai agen kontrol sosial, padahal sejatinya peran 

masyarakat sangat penting dalam mencegah perilaku menyimpang. Hal tersebut 

sama seperti yang diungkapkan oleh Horton & Hunt (1993, hlm. 204) “…semakin 

tinggi tingkat kesadaran akan salah satu lembaga kemasyarakatan, seperti gereja, 

sekolah, dan organisasi setempat, maka semakin kecil pula kemungkinan baginya 

untuk melakukan penyimpangan…” Namun pada kenyatannnya hal tersebut tidak 

dapat dilakukan oleh lingkungan masyarakat sekitar rumah sewa 16A. Begitupun 

jika dilihat dengan teori kontrol sosial, teori ini mengemukakan bahwa:  

Perilaku kriminal atau menyimpang merupakan akibat dari kegagalan 

kelompok-kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan 

sebaya untuk meningkatkan atau terkait dengan individu. Artinya 

argumentai dari kontrol sosial adalah individu tidak dilihat sebagai orang 

yang secara intrinsik patuh kepada hukum, namun menganut segi 

pandangan antitesis di mana orang itu harus belajar untuk tidak melakukan 

tindak pidana. Argumentasi ini didasarkan bahwa kita semua dilahirkan 

dengan kecenderungan untuk melanggar aturan hukum” (Hirci dalam 

Adang, 2010, hlm. 102). 

Berangkat dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, lingkungan 

masyarakat yang permisif dan tidak melakukan perannya sebagai agen kontrol 

sosial menjadi salah satu faktor sosiologis penyebab mahasiswa melakukan 

penyimpangan sosial di lingkungkan rumah sewa 16A.  

4.2.3.4. Internet  
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Internet yang saat ini begitu mudah diakses oleh siapapun termasuk remaja 

khusunya mahasiswa penghuni rumah sewa 16A, menjadi faktor yang 

menyebabkan perilaku menyimpang bagi para informan. pernyataan tersebut 

karena internet dapat digunakan untuk hal-hal negatif seperti digunakan untuk 

bermain judi online, selain itu juga internet digunakan untuk mengakses konten 

pornografi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan data yang mengungkapkan 

bahwa,  “kenaikan jumlah penonton muatan pornografi melalui ponsel di Indonesia 

tertinggi kedua di dunia, hanya kalah oleh Turki, kenaikan jumlah penonton muatan 

pornografi melalui ponsel di Indonesia, mencapai 457persen”. Data dari situs 

(independent.co.uk).  

Hal di atas memang benar bahwa, pornografi menjadi hal yang 

membahayakan, dalam hal ini dapat memicu tindakan seks diluar nikah, seperti 

diungkapkan oleh hasil penelitian sebelumnya bahwa, tindakan cabul dipengaruhi 

oleh wacana seksual. Isu pornografi, kebebasan, postmodernisme dan keintiman 

hubungan menjadi timbulnya prilaku cabul yang tidak terbantahkan pada saat ini 

(Attwood, 2006). Berdasarkan paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, 

internet sebagai suatu media yang begitu mudah dalam memberikan akses termasuk 

akses untuk berperilaku menyimpang ini yang dapat dikatakan sebagai suatu faktor 

sosiogis penyebab mahasiswa penghuni rumah sewa 16A melakukan 

penyimpangan sosial. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

sosiologis yang menyebabkan perilaku menyimpang mahasiswa di lingkungan 

rumah sewa 16A di antaranya yaitu, pertama teman serumah sewa, hal ini didasari 

atas beberapa alasan berupa contoh buruk teman serumah sewa dan pengaruh secara 

langsung melalui ajakan-ajakan teman serumah sewa untuk berperilaku 

menyimpang. Kedua lingkungan rumah sewa, ini didasari atas beberapa alasan 

berupa penghuni yang homogen dan tidak adanya aturan yang tegas yang 

diterapkan di lingkungan rumah sewa 16A, sehingga memberikan kebebasan dalam 

berperilaku termasuk perilaku menyimpang. Ketiga lingkungan masyarakat, hal ini 

didasari oleh sikap permisif masyarakat terhadap setiap perilaku yang dilakukan 

mahasiswa penghuni rumah sewa 16A. Kempat Internet, hal ini didasari atas 
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bebrapa alasan berupa kemudahan internet yang digunakan untuk mengakses situs  

judi online dan mengakses situs pornografi yang memberikan pengaruh terhadap 

perilaku menyimpang yang lebih besar. 

 

4.2.4 Mental yang Lemah dan Keadaan Ekonomi Orang Tua Menengah ke 

Atas Merupakan Karakteristik Psikologis dan Sosial Ekonomi 

Mahasiswa Pelaku Menyimpang 

Membahas bagian ini, peneliti membagi ke dalam dua karakteristik yaitu 

karakteristik psikologis dan karakteristik sosial ekonomi, kedua karakteristik 

tersebut memiliki perbedaan yang spesifik, untuk lebih jelasnya dipaparkan berikut 

ini: 

4.2.4.1. Aspek Psikologis 

 Pembahasan tentang aspek psikologis ini didasari atas asumsi yang 

mengatakan bahwa, pada saat remaja seseorang akan mengalami fase transisi 

menuju dewasa, yang ditandai berbagai perubahan dan rasa penasaran yang tinggi. 

Mahasiswa yang dapat dikategorikan sebagai remaja akhir, seharusnya mampu 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Namun yang terjadi 

pada mahasiswa pada penelitian ini, mereka tidak dapat menyelesaikan tugas 

perkembangannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut ditandai 

dengan lemahnya perlindungan diri untuk terhidar dari perilaku menyimpang, 

selain itu ditandai dengan kuranggnya manajemen resiko dalam mempertanggung 

jawabkan perilaku menyimpang tersebut. Mengacu kepada ciri tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa yang diteliti mengalami mental yang lemah. 

Padahal secara ideal mahasiswa harus bisa menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangan seperti yang dikemukakan oleh Gunarsa (2001, hlm. 129) berikut 

ini: 

a) Menerima keadaan fisiknya. 

b) Memperoleh kebebasan emosional. 

c) Mampu bergaul dengan baik.  

d) Menemukan model untuk identifikasi. 

e) Mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. 

f) Memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma. 

g) Meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian kekanak-kanakan. 
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Lebih mendalam lagi membahas karakter psikologis, mahasiswa pelaku 

penyimpangan sosial kerap kali meninggalkan kewajiban beragama dalam 

kehidupan sehari-harinya. Informan mengalami penurunan intensitas beribadah 

sesuai agamannya masing-masing, selain itu informan merasa jauh dengan 

tuhannya. Atas dasar hal tersebut maka, mahasiswa yang dijadikan informan 

dikategorikan ke dalam tingkat kesadaran religiusitas yang rendah. Memperkuat hal 

tersebut, menurut penelitian sebelumnya Suidah (2013) bahwa, ada hubungan 

antara pemahaman religiusitas dengan perilaku menyimpang terutama perilaku seks 

bebas. Proposisinya mengungkapkan bahwa, semakin rendah pemahaman tentang 

religiusitas seseorang maka akan semakin mudah kecenderungan seseorang itu 

berperilaku menyimpang, begitupun sebaliknya. Dengan demikian mahasiswa yang 

mengalami kesadaran religiusitas yang rendah akan sangat mudah melakukan 

perilaku menyimpang, karena tidak adanya pertahanan dalam jiwa orang tersebut.  

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara 

mental yang lemah dengan rendahnya kesadaran religiusitas dapat dipastikan saling 

berhubungan, sebagai suatu ciri psikologis mahasiswa penghuni rumah sewa 16A 

yang melakukan penyimpangan. 

 4.2.4.2. Aspek Sosial Ekonomi Orang tua 

Aspek sosial ekonomi orang tua remaja yang melakukan perilaku 

menyimpang tidak jauh berbeda, aspek ini dilihat dari segi hubungan dan 

komunikasi informan dengan orang tuannya. Hasilnya bahwa, saat ini mereka 

mengalami penurunan intensitas komunikasi dengan orang tuanya, bahkan pula 

orang tua informan sangat jarang menjenguk mahasiswa ke rumah sewanya. 

Padahal sejatinya komunikasi dan hubungan dengan orang tua harus selalu dijalin 

untuk memberikan kontrol primer, karena pada dasarnya orang tua atau keluarga 

menjadi agen kontrol sosial pertama dan utama. Pernyataan tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian Frankham (2006) yang menyatakan bahwa 

Peran keluarga penting dalam mencegah perilaku menyimpang seperti 

halnya seks di luar nikah, dalam hal ini peran orang tua menjadi hal penting 

dalam memberikan pemahaman kepada anak tentang seks, dengan cara 
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keterbukaan untuk memberikan pendidikan sederhana, untuk memahamkan 

anak terhadap perilaku-perilaku seks.  

Hal ini menunjukan bagaimana rendahnya hubungan sosial para informan 

dengan orang tuannya, bahkan diakui sebagian besar informan bahwa orang tuanya 

sama sekali tidak pernah mengetahui kelakuannya saat di rumah sewanya yang jauh 

berbeda ketika sedang di rumahnya.  

Selanjutnya dibahas tentang keadaan ekonomi orang tua para informan, 

hasilnya menunjukan bahwa orang tua para informan dalam keadaan ekonomi 

menengah ke atas, beberapa diantara orang tua informan bekerja sebagai guru, 

pegawai kantor, pegawai negeri sipil, pengusaha dan politikus. Pekerjaan orang tua 

yang menghasilkan uang yang lebih, dan mereka merasa cukup atas uang saku yang 

diterima setiap bulannya. Sejalan dengan observasi yang dilakukan bahwa para 

informan memiliki kendaraan pribadi berupa sepeda motor yang suka berganti 

maupun mobil pribadi yang nongkrong di parkiran rumah sewannya. Hasil 

pembahasan ini didukung dengan apa yang diungkapkan oleh penelitian terhadulu 

yang dilakukan oleh Paranata,(2017)mengungkapkan bahwa 

Status ekonomi orang tua memberikan perbedaan terhadap bentuk perilaku 

menyimpang, yang mana jika status ekonomi rendah akan melakukan 

penyimpangan berupa berkelahi, merokok dan tawuran. Berberda dengan 

status ekonominya tinggi penyimpangan yang dilakukannya berupa judi, 

mabuk minuman keras, menonton video porno, seks bebas sampai 

mengkonsumsi obat-obatan terlarang. 

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa terdapat dua karakteristik yang 

dibahas, yaitu karakteristik psikologis dan karakteristik sosial ekonomi. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa, pertama karakteristik psikologis remaja dalam 

hal ini mahasiswa pelaku penyimpangan yaitu, mengalami mental yang lemah, 

yang berarti tidak memikirkan pertanggungjawaban atas perilaku menyimpangnnya 

dan tidak dapat bergaul dengan baik, maksudnya tidak bisa membedakan mana 

pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk bagi dirinya sehingga terpengaruh 

oleh pergaulan yang menyimpang. Memperkuat karakteristik sosiologis, didukung 

oleh rendahnya kesadaran religiusitas mahasiswa. Hal tersebut saling berhubungan  

sebagai karakteristik psikologis mahasiswa pelaku penyimpangan sosial. Kedua, 
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karakteristik sosial ekonomi orang tua remaja yang melakukan penyimpangan 

yaitu, terdapat hubungan sosial yang rendah antara informan dengan orang tuannya, 

ini terlihat dari komunikasi yang jarang dilakukan mahasiswa dengan orang tuanya. 

Sedangkan mengenai keadaan ekonomi orang tua informan yaitu, berada pada 

kategori menengah ke atas, hal ini didasari atas pekerjaan orang tua informan dan 

uang saku yang diperoleh informan lebih dari cukup. Paparan tersebut menjadi ciri-

ciri dari karakteristik psikologis maupun sosial ekonomi mahasiswa yang 

melakukan perilaku menyimpang di rumah sewa 16A. 

 

4.2.5 Tidak Ada Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Perilaku 

Menyimpang Mahasiswa di Rumah Sewa 16A  

Membahas upaya untuk menanggulangi perilaku menyimpang mahasiswa 

di rumah sewa 16A, peneliti terlebih dahulu memaparkan mengenai dua unsur 

kontrol sosial yaitu, unsur internal yang berarti dari dalam individu dan unsur 

eksternal yaitu unsur dari luar individu. Pertama, membahas kontrol internal, untuk 

lebih jelasnya, dijabarkan oleh pelopor teori kontrol sosial yaitu, Hirschi (dalam 

Narwoko & Suyanto 2004, hlm. 116) memetakan empat unsur utama di dalam 

kontrol sosial internal yang terkandung dalam proposisinya yaitu, “…attachment 

(kasih sayang), commitment (tanggung jawab), involvement (keterlibatan atau 

partisipasi), dan believe (kepercayaan atau keyakinan)”. Empat unsur utama itu di 

dalam peta pemikiran Hischi dinamakan social bonds yang berfungsi untuk 

mengendalikan perilaku individu.  

Atas dasar hal tersebut maka, keempat unsur internal tersebut dibahas di 

bawah ini: 

1. Attachment atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari 

hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya, sehingga individu memiliki 

komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan. Penelitian mengungkapkan 

bahwa telah hilangnnya perhatian berupa komunikasi yang diperoleh mahasiswa 

dari orang tuannya. Mahasiswa yang sebagai informan hanya mendapatkan 

perhatian berupa uang dan fasilitas saja dari orang tuannya.  
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2. Commitment atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat 

memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini, 

antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia 

melakukan tindakan menyimpang. Lingkungan dimana bisa membuat kita 

berkomitmen. Penelitian mengungkapkan tidak adanya pertimbangan atas perilaku 

menyimpang yang dilakukan mahasiswa di rumah sewa 16A sehingga perasaan 

bertanggung jawab seseorang tidak ada, yang bisa saja berakibat buruk bagi para 

pelaku menyiimpang tersebut. 

3. Involvement atau keterlibatan akan mendorong individu untuk 

berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-

aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang 

seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Penelitian 

mengungkapkan tidak adanya keterlibatan mahasiswa dalam menjaga nilai dan 

norma yang ada pada lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal. 

4. Believe atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-

norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri 

seseorang dan itu berarti aturan sosial telah elf-enforcing dan eksistensinya (bagi 

setiap individu) juga semakin kokoh. Penelitian menunjukan bahwa para 

mahasiswa tidak patuh terhadap aturan dan norma yang ada di lingkungannya, 

mereka kerap kali melakukan perilaku menyimpang di lingkungan tempat 

tinggalnya. 

Pembahasan di atas menunjukan bagiamana mahasiswa yang tinggal di 

rumah sewa 16A tidak dapat melaksanakan keempat unsur internal kontrol sosial 

yang berfungsi sebagai pengendalian dari dalam diri individu untuk tidak 

berperilaku menyimpang atau konformitas. Ini artinya secara internal tidak ada 

penanggulangan yang dilakukan oleh individu itu sendiri dalam menanggulangi 

penyimpangan sosial yang dilakukannya. 

Kedua membahas unsur eksternal kontrol sosial, tdak ada upaya yang 

dilakukan untuk menanggulangi penyimpangan tersebut, berkata demikian karena 

selama observasi beberapa bulan tidak ditemukan upaya kontrol sosial untuk 
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menanggulangi penyimpangan remaja di kota Bandung dalam hal ini mahasiswa di 

rumah sewa 16A. Tidak adanya penanggulangan sosial yang dilakukan, bahkan 

penertiban terhakhir dilakukan dua tahun yang lalu oleh satuan polisi pamong praja. 

Namun anehnya salah seorang informan mengatakan bahwa dirinya malah dikasih 

tahu oleh masyarakat sekitar akan ada penggerebekan, sehingga dia keluar dari 

kamar sewanya pada saat penertiban untuk mengamankan dirinya. Tentu melihat 

hal tersebut sangatlah miris, karena sejatinya kontol sosial itu begitu penting untuk 

menanggulangi penyimpangan sosial. Kontrol sosial merupakan berbagai cara yang 

digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang.  

Paparan di atas didukung oleh ketua RT setempat bahwa telah lepasnya 

kontrol sosial yang seharunya dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan, karena 

ketua RT tidak memiliki dokumen para mahasiswa penghuni rumah sewa 16A 

termasuk para mahasiswa yang dijadikan informan utama penelitian ini. Hal 

tersebut membuat ketua RT lepas tanggung jawab atas apa-apa yang dilakukan 

mahasiswa di rumah sewa tersebut. Padahal kita tahu bahwa ketua RT sebagai suatu 

lembaga agen kontrol sosial yang penting, sebab lembaga inilah merupakan 

lembaga kontrol sosial di tingkatan paling bawah. Wahyuni (2004, hlm. 50) 

mengungkapkan “…melalui tokoh-tokoh yang berpengaruh, berwibawa, terpercaya 

dilapisan bawah ini, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan sebagaian besar 

diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri…”. Begitupun dengan masyarakat yang 

merasa cangggung untuk menegur mahasiswa penghuni rumah sewa 16A yang 

melakukan perilaku menyimpang, menurutnya takut dibantah oleh mahasiswa itu 

sendiri karena mereka sendiri yang bayar rumah sewanya bukan masyarakat.  

Pembahasan ini juga menemukan ada hal yang begitu penting supaya 

adanya penanggulangan penyimpangan sosial ini yaitu, masyarakat sekitar masih 

memiliki tanggung jawab utuk menegur dan meberikan kontrol sosial atas 

penyimpangan yang mahasiswa lakukan di rumah sewa 16A. Mau tidak mau 

kontrol sosial harus segera dilakukan untuk menanggulangi penyimpangan sosial.  

Setidaknya ada beberapa bentuk-bentuk kontrol yang harus dilakukan terdiri dari 

ronda malam, musyawarah, penggerebekan, aturan tertulis dan sanksi yang 
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diberikan oleh pemilik kosan, hal tersebut dapat mengurangi penyimpangan sosial 

yang membahayakan (Gunawan, 2017).  

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada upaya 

yang dilakukan untuk menanggulangi penyimpangan sosial, baik secara internal 

maupun secara eksternal. Hal ini terjadi karena hilangnya peran yang dilakukan 

oleh lembaga masyarakat maupun masyarakat sekitar sebagai agen kontrol sosial.. 

Kemudian karena hilangnnya peran masyarakat tersebut pula dapat mengakibatkan 

unsur internal kontrol sosial tidak dapat dipenuhi oleh individu pelaku 

menyimpang. Kesimpulan selanjutnya bahwa, untuk dilakukannya upaya 

penanggulangan sosial ini ternyata masih ada harapan, karena masyarakat sekitar 

masih merasa bertanggung jawab atas setiap perilaku menyimpang yang dilakukan 

oleh mahasiswa di rumah sewa 16A. Perasaan tanggung jawab itulah yang 

kemudian bisa ditingkatkan menjadi suatu tindakan yang nyata masyarakat dalam 

menanggulangi penyimpangan sosial mahasiswa di rumah sewa tersebut.

 


