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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi orangtua-remaja 

tentang seksualitas dengan perilaku seksual remaja yang telah bekerja di Pekalongan. 

Penelitian dilakukan pada remaja yang sudah masuk tahap perkembangan remaja tengah (15-

18 tahun). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan data  

snowball sampling. Partisipan berjumlah 38 orang remaja yang telah bekerja di Pekalongan 

dan sudah pernah atau sedang berpacaran. Skala yang digunakan untuk mengukur 

komunikasi orangtua-remaja diadopsi dari skala yang disusun oleh Panggalo sebanyak 40 

aitem berdasarkan aspek komunikasi keluarga De Vito (2000) dan dilengkapi keduapuluh 

topik komunikasi seksual menurut Somers (2003) dan skala perilaku seksual berjumlah 12 

aitem menggunakan skala yang disusun oleh Soetjiningsih (2008). Analisis analisis data 

menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment dan diperoleh hasil r=0.226 dengan 

signifikansi 0.086 (p>0.05). Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara 

komunikasi orantua-remaja tentang seksualitas dengan perilaku seksual pada buruh remaja di 

Pekalongan. 

 

Kata kunci: komunikasi orangtua-remaja, remaja, perilaku seksual. 
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Abstract 

  

This study aims to determine the relationship between parent-adolescent communication 

about sexuality with adolescent sexual behavior that has worked in Pekalongan. The study 

was conducted in adolescents who have entered the stage of development of middle 

adolescence (15-18 years). This study uses quantitative methods of data collection techniques 

snowball sampling. Participants totaled 38 teenagers who have been working in Pekalongan 

and already have or are dating. The scale used to measure the parent-adolescent 

communication adopted from Panggalo scale compiled by as much as 40-item based family 

communication aspects De Vito (2000) and include topics twentieth sexual communication 

according to Somers (2003) and the scale of sexual behavior amounted to 12 item using the 

scale are arranged by Soetjiningsih (2008). Analysis of data analysis using Pearson Product 

Moment Correlation analysis and the obtained results with r = 0.226 and significance 0.086 

(p> 0.05). This shows there is no significant relationship between the parents-adolescent 

communication about sexuality with sexual behavior in adolescents workers in Pekalongan. 

 

Keywords: parent-teen communication, teen, sexual behavior.
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini kehidupan remaja menjadi sorotan masyarakat. Berbagai perilaku yang 

tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, nilai-nilai agama dan moral, menjadi perilaku 

yang nampak di dalam kehidupan anak remaja. Perilaku-perilaku tersebut seperti perkelahian, 

penggunaan narkoba, pemerasan, dan salah satu perilaku yang tidak kalah menjadi sorotan 

yaitu perilaku seksual dalam berpacaran. Berdasarkan data yang dihimpun PKBI 

(Perkumpulan Keluarga Besar Indonesia) tahun 2006 (dalam Krisnamurti, 2012) 

menunjukkan remaja yang mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah adalah 

remaja usia 13-18 tahun.  

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa 

remaja terdiri dari masa remaja awal usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15-18 

tahun, dan masa remaja akhir usia 18-21 tahun (Monks, 2002). Masa remaja adalah saat-saat 

dimana mereka mulai bereksplorasi dan bereksperimen tentang seksualitas untuk pencapaian 

identitas mereka. Remaja hampir tidak pernah puas terhadap keingintahuan mereka mengenai 

seksualitas. Mereka berpikir apakah mereka menarik secara seksual, bagaimana melakukan 

hubungan seks, dan apa masa depan mereka untuk kehidupan seksual mereka. Remaja 

tengah, apabila ditinjau dari segi pendidikan berada di tahun akhir masa SMP (Sekolah 

Menengah Pertama) hingga tahun akhir masa SMA (Sekolah Menengah Akhir). Penelitian 

yang dilakukan oleh Wagner (dalam Shelton, 1990) menyatakan bahwa sejak duduk di 

bangku SMA, remaja sudah mulai membangun hubungan dengan lawan jenis. Hal itu 

menyebabkan remaja membentuk suatu hubungan pacaran guna memenuhi kebutuhan kasih 

sayangnya dari lawan jenis dalam lingkup teman sebayanya.  

Remaja tengah saat ini lebih terang-terangan dalam mengekspresikan perilakunya 

terutama dalam hal berpacaran, seperti berciuman dan saling berpelukan di tempat umum. 

Perilaku seksual seringkali dilakukan oleh remaja agar sesuai dengan harapan kelompoknya 

karena remaja masa kini menganggap bahwa segala ungkapan-ungkapan cinta, apapun 

bentuknya adalah baik sejauh kedua pasangan saling tertarik (Hurlock, 1997). Berdasarkan 

survei kesehatan reproduksi yang dilakukan Badan Kesehatan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) 2010, sekitar 92% remaja yang berpacaran, saling berpegangan tangan, ada 82% 

yang saling berciuman, dan 63% remaja yang berpacaran tidak malu untuk meraba (petting) 

bagian tubuh kekasih mereka yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut hasil survei yang 

dilakukan oleh Tod Callahan, country director DKT (Dinas Kesehatan Tentara) Indonesia 

(dalam Anna, 2011), menunjukkan bahwa 462 responden remaja usia 15-25 tahun di 5 kota 

besar Indonesia, mengaku sudah pernah melakukan hubungan seks. Penelitian lain yang 
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dilakukan oleh Shaluhiyah (2006) di tiga kota di Jawa Tengah, yaitu: Semarang, Solo, dan 

Purwokerto, memperoleh hasil 22% responden remaja laki-laki dan 6% responden remaja 

perempuan sudah melakukan hubungan seksual. PILAR PKBI Jawa Tengah tahun 2004 

dalam aktivitas pacaran: 100% ngobrol, 93,3% pegangan tangan, 84,6% cium pipi/kening, 

60,9% cium bibir, 36,1% cium leher, 25% meraba/petting, 7,6% seksual intercous (Asti, 

2005). Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya informasi tentang seks sehingga remaja 

mendapat informasi yang salah tentang seksual (Sarwono, 2000). 

Menurut BKKBN dalam hal ini dibutuhkan peran orang tua sebagai peran lekatnya 

untuk selalu mendampingi anak-anaknya terutama yang sedang beranjak remaja. Menurut 

Parke & Buriel, 2006 (dalam Santrock, 2007), orangtua dapat berperan penting sebagai 

manajer terhadap peluang-peluang yang dimiliki remaja, mengawasi relasi sosial remaja, dan 

sebagai inisiator dan pengatur dalam kehidupan sosial. Salah satu aspek penting dari peran 

manajerial pengasuhan orangtua adalah mengawasi remaja dengan efektif (Santrock, 2007). 

Kebutuhan komunikasi merupakan kebutuhan vital dalam hubungan orangtua dan anak 

(terutama pada masa remaja), bila orangtua menunjukkan pengertian maka remaja akan 

merasa dihargai, dihormati, dan diperhatikan (Tukan, 1994). Orangtualah yang diharapkan 

sebagai teman berkomunikasi dengan anak dan dapat mendengarkan mereka dengan penuh 

perhatian. 

Dalam sebuah keluarga seringkali memiliki kendala kurangnya komunikasi antara 

orangtua dengan anaknya yang disebabkan oleh orangtua yang sibuk bekerja untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga dan kurang terbukanya orangtua terhadap anak dalam 

memberikan informasi tentang seksualitas. Hasil survei Curry (2011) di sekolah menengah 

umum USA menunjukkan kebanyakan siswa melontarkan kritik terhadap para orangtua 

karena tidak pernah memberikan informasi terkait seksualias dan kesehatan reproduksi 

terhadap anak-anaknya. Dua pertiga dari mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi 

apapun, sedangkan sisanya hanya mendapat penerangan seadanya (Suprijanto, 2007). Tidak 

hanya orangtua saja yang harus bekerja, banyak pula anak remaja yang harus ikut bekerja 

untuk membantu mengurangi beban orangtua. Dalam Majid (2013), menyebutkan bahwa 

alasan utama remaja harus bekerja karena masalah perekonomian keluarga mereka yang tidak 

mencukupi. Penulis juga sempat bertanya alasan pada beberapa remaja yang telah bekerja, 

dan mendapati hasil bahwa mereka bekerja karena tujuan utamanya adalah mendapatkan 

uang sehingga bisa mengurangi beban ekonomi keluarga. 

Hal seperti itulah yang menyebabkan komunikasi antara orangtua dan anak semakin 

berkurang. Akibat lain dari remaja yang bekerja adalah mereka jadi merasa telah memasuki 
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dunia orang dewasa sehingga memiliki hak yang sama pula dengan orang dewasa yaitu 

mengambil keputusan sendiri dan melakukan hal-hal yang orang dewasa boleh lakukan 

seperti salah satunya adalah masalah perilaku seksual mereka. Seperti pada tahun 2010 lalu 

telah beredar video sepasang remaja yang diketahui sebagai pekerja salah satu konveksi di 

Pekalongan, tengah melakukan hubungan intim layaknya sepasang suami istri. Tidak sedikit 

pula peneliti mendapati beberapa remaja yang telah bekerja yang tidak enggan untuk saling 

bercumbu saat sedang berpacaran di pinggir pantai dalam keadaan remang-remang. Beberapa 

dari mereka pun saat ditanya oleh penulis mengenai hal apa saja yang biasa dilakukan saat 

berpacaran, mereka menjawab bahwa berciuman bibir dengan pacar merupakan hal yang 

wajar untuk dilakukan. 

Ada beberapa penelitian mengenai komunikasi orangtua-remaja dengan perilaku 

seksual remaja, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Lehr, Dilorio, Dudley, & 

Lipana (2000) yang memiliki hasil bahwa komunikasi dengan orangtua merupakan faktor 

yang penting dalam masalah perilaku seksual anak. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh 

Looze, et al, (2015) yang menyebutkan bahwa anak-anak akan lebih menjaga perilaku 

seksual mereka jika memiliki komunikasi yang terbuka dengan orangtua mereka. Namun ada 

hasil penelitian yang bertentangan dengan hasil penelitian Lehr dan Looze yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Prihartini (2002) yang mengatakan bahwa semakin tinggi komunikasi 

komunikasi efektif tentang seksualitas dalam keluarga yang diberikan maka akan semakin 

tinggi pula sikap remaja terhadap pergaulan bebas antar lawan jenis. Ia juga menyebutkan 

bahwa komunikasi efektif tentang seksualitas dalam keluarga ternyata tidak cukup kuat untuk 

menjadi kontrol remaja dalam bersikap negatif terhadap pergaulan bebas antar lawan jenis. 

Wijoyo (2006) juga mengatakan bahwa keterbukaan komunikasi ibu-remaja dan ayah-remaja 

(tentang seks) tidak berkorelasi secara signifikan dengan sikap remaja terhadap seks 

pranikah. Itu artinya bahwa meskipun orangtua memiliki komunikasi yang terbuka mengenai 

seksualitas pada remaja, hal tersebut tidak menjamin remaja tersebut memiliki perilaku 

seksual atau sikap yang baik terhadap seks pranikah. 

Berdasarkan penjabaran masalah di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang 

berfokus pada hubungan antara komunikasi dengan orangtua dan perilaku seksual pada 

remaja yang telah bekerja. Adapun pertanyaan sentral yang diajukan dalam penelitian adalah 

apakah ada hubungan antara komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas dengan perilaku 

seksual pada remaja yang telah bekerja di Pekalongan? Penelitian ini bertujuan mengetahui 

hubungan antara komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas dengan perilaku seksual 

pada remaja yang telah bekerja di Pekalongan. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis 
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untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu psikologi perkembangan dan 

psikologi sosial, khususnya tentang perilaku seksual anak remaja. Secara praktis hasil 

penelitian ini bisa dipakai sebagai bahan informasi tentang gambaran perilaku seksual anak 

remaja dalam berpacaran, sebagai bahan masukan bagi para orang tua yang memiliki anak 

masih remaja dan sudah bekerja untuk selalu memberi perhatian dan pengarahan, 

memberikan masukkan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar. 

 

Pengertian Perilaku Seksual 

Menurut Kartono (1987), perilaku seksual adalah perilaku yang berhubungan dengan 

fungsi reproduksi atau yang merangsang sensasi reseptor-reseptor yang terletak pada atau 

sekitar organ-organ reproduksi. Soetjiningsih (2008), menyebutkan bahwa perilaku seksual 

adalah segala tingkah laku seksual yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenisnya 

yang bertahap dari yang kurang intim sampai dengan yang intim. 

Tahapan Perilaku Seksual 

 Tahapan perilaku seksual remaja yang telah dimodifikasi oleh Soetjiningsih (2008) 

dari Diagram Grup dalam buku Sex: A user’s Manual dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Berpegangan tangan 

2. Memeluk/dipeluk di bahu 

3. Memeluk/dipeluk di pinggang 

4.  Ciuman bibir 

5. Ciuman bibir sambil pelukan 

6. Meraba/diraba daerah erogen (payudara, alat kelamin) dalam keadaan berpakaian 

7. Mencium/dicium daerah erogen dalam keadaan berpakaian 

8. Saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan berpakaian  

9. Meraba/diraba daerah erogen dalam keadaan tanpa pakaian 

10. Mencium/dicium daerah erogen dalam keadaan tanpa pakaian 

11. Saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan tanpa pakaian 

12. Berhubungan seksual 

Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perilaku Seksual 

Terjadinya perilaku seksual dapat dipengaruhi oleh faktor peningkatan libido seksual 

akibat dari kematangan seksual, penundaan usia perkawinan, pergaulan makin bebas, kurang 

baiknya hubungan komunikasi dengan orang tua dan kurangnya informasi tentang seks 

sehingga remaja mendapat informasi yang salah tentang seks (Sarwono, 2000). 
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Pengertian Komunikasi dengan Orangtua 

Menurut De Vito (2000), komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-

pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek 

dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi antara anak dengan orangtua adalah 

interaksi antar keduanya dalam hal bertukar informasi sehingga saling mengerti dan 

memahami demi menciptakan kebersamaan dan hubungan yang baik satu sama lain. 

Aspek-aspek Komunikasi dengan Orangtua 

Menurut De Vito (2000), ada lima aspek komunikasi interpersonal yang baik antara 

orangtua dan anak remaja, yaitu: 

a. Keterbukaan (Openness) 

Keterbukaan merupakan keinginan untuk membuka diri pada orang lain. 

Keterbukaan ini, meliputi: 

1. Kemauan untuk membuka diri, yaitu menyingkap informasi tentang diri sendiri 

yang biasanya mungkin disembunyikan (memberi informasi tentang diri sendiri 

kepada orang lain) 

2. Kemauan untuk memberikan reaksi jujur terhadap pesan-pesan dengan orang lain 

(bereaksi secara spontan dan memberikan umpan balik kepada orang lain) 

3. “Memiliki” perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikiran; bertanggung jawab 

terhadap apa yang dirasakan kepada orang lain. 

b. Empati (Emphaty) 

Empati merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang 

lain dari sudut pandang orang tersebut. cara-cara untuk mendapatkan empati, 

meliputi: 

1. Menghindari tindakan mengevaluasi atau mengkritik perilaku orang lain 

2. Sebanyak mungkin mempelajari tentang keinginan, pengalaman, kemampuan, 

ketakutan, yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dapat ikut melihat apa yang 

orang lain lihat, dan merasakan apa yang orang lain rasakan 

3. Mencoba untuk memahami alasan dan dorongan perasaan orang lain 

4. Mencoba untuk mengalami secara emosional apa yang orang lain rasakan, dari 

sudut pandang orang tersebut 

c. Dukungan (Supportiveness) 

Dukungan merupakan kesediaan untuk mendampingi dan mendengarkan pandangan 

orang lain yang berlawanan dengan pandangannya sendiri. 
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d. Sikap Positif (Possitiveness) 

Sikap positif merupakan kesediaan menghargai keberadaan dan pentingnya orang 

lain; perilaku ini bertentangan dengan ketidak-acuhan. 

e. Kesetaraan (Equality) 

Komunikasi yang mengandung kesetaraan meliputi kesediaan untuk bekerjasama 

dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah dengan saling memahami perbedaan 

yang ada. 

Topik-topik Komunikasi Seksual Orangtua-Remaja 

Dalam jurnal “The Sexual Communication Scale” (Somers, 2003) membahas 20 topik 

komunikasi seksual antara orangtua dan remaja, antara lain: 

1. Sistem reproduksi seksual (”darimana datangnya bayi”) 

2. Peran ayah dalam konsepsi 

3. Periode menstruasi 

4. Mimpi basah 

5. Masturbasi/onani 

6. Hubungan kencan (pacaran) 

7. Petting/bercumbu 

8. Hubungan seksual 

9. Kontrol kelahiran secara umum 

10. Penggunaan kontrasepsi 

11. Konsekuensi dari kehamilan di luar nikah 

12. Penyakit menular seksual 

13. Cinta dan/atau pernikahan 

14. Apakah seks pranikah benar atau salah 

15. Aborsi 

16. Prostitusi/pelacuran 

17. Hubungan sejenis 

18. AIDS 

19. Pelecehan seksual 

20. Pemerkosaan 

Manfaat Komunikasi Seksual Orangtua-Remaja 

 Sarwono (2011) menerangkan beberapa manfaat pengetahuan seksualitas adalah 

sebagai berikut: 
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1. Mengerti tentang perbedaan seksualitas antara pria dan wanita dalam keluarga, 

pekerjaan, dan seluruh kehidupan yang selalu berubah dan berbeda dalam tiap 

masyarakat dan kebudayaan 

2. Mengerti tentang peranan seksual dalam kehidupan manusia, keluarga, dan pekerjaan 

3. Mengembangkan pengertian tentang diri sendiri sehubungan dengan fungsi dan 

kebutuhan seks 

4. Membantu untuk mengembangkan kepribadian sehingga remaja mampu untuk 

mengambil keputusan yang bertanggung jawab 

Hubungan Komunikasi Orangtua-remaja dengan Perilaku Seksual 

Sarwono (2000) mengatakan bahwa kurang baiknya hubungan komunikasi yang 

terjalin antara orangtua dengan anak remaja mereka menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi perilaku seksual anak remaja dalam pergaulan mereka. Komunikasi orangtua 

dengan anak remaja tentang kesehatan reproduksi yang efektif adalah proses penyampaian 

informasi yang dilandasi adanya kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan yang positif pada 

anak agar anak dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh orangtua (Rakhmat, 

2000). Intervensi mengenai masalah seksualitas harus diutarakan pada awal komunikasi 

orangtua-remaja tentang seksualitas, karena akan menjadi strategi yang buruk untuk 

mencegah aktivitas seksual remaja yang beresiko jika tidak dikomunikasikan sejak awal 

(Atienzo, et al, 2009). 

Dalam penelitian Lehr, Dilorio, Dudley, Lipana (2000) yang berjudul “The 

Relationship Between Parent Adolescent Communication and Safer Sex Behaviours in 

College Students” menunjukkan bahwa ras, gender, dan komunikasi dengan orang tua 

merupakan faktor penting dalam aktivitas seksual siswa. Artinya, komunikasi orangtua 

dengan remaja mengenai masalah seksual memiliki pengaruh yang cukup bagi perilaku 

seksual remaja tersebut. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Looze, et al, (2015) 

yang menyebutkan bahwa remaja bisa lebih menjaga perilaku seksual mereka saat mereka 

memiliki komunikasi mengenai seksual  secara terbuka dengan orangtua. Maryatun (2012), 

memberikan hasil dari peneilitiannya bahwa remaja anak jalanan yang melakukan perilaku 

seksual pranikah disebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki dan peran orangtua dalam 

berkomunikasi yang kurang baik. 

Komunikasi antara orangtua-remaja tentang seksualitas merupakan hal yang penting 

agar tingkat perilaku seksual remaja rendah. Hal tersebut seperti yang dikatakan menurut 

Parke & Buriel, 2006 (dalam Santrock, 2007), orangtua dapat berperan penting sebagai 
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manajer terhadap peluang-peluang yang dimiliki remaja, mengawasi relasi sosial remaja, dan 

sebagai inisiator dan pengatur dalam kehidupan sosial.  

Hipotesis 

Berdasarkan pemahaman tersebut hipotesis yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 

ada hubungan negatif yang signifikan antara komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas 

dan perilaku seksual remaja yang telah bekerja di Pekalongan. Artinya semakin baik tingkat 

komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas maka semakin rendah perilaku seksual 

remaja tersebut. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Partisipan 

 Total partisipan dalam penelitian ini berjumlah 38 subjek, karakteristik partisipan 

dalam penelitian ini adalah remaja yang belum menikah, berusia 15-18 tahun (remaja tengah) 

yang sedang atau sudah pernah berpacaran, bekerja di Pekalongan dan masih tinggal bersama 

orangtua. 

Prosedur Sampling 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

snowball sampling, yaitu metode teknik dengan penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Metode ini mengacu pada penentuan kriteria subjek 

dan objek yang menjadi tujuan penelitian ini (Sugiyono, 2012). 

Instrumen 

Penelitian ini menggunakan skala Perilaku Seksual berbentuk skala Guttman dan 

skala komunikasi seksual orangtua-remaja berbentuk skala Likert. Skala yang digunakan 

untuk mengukur perilaku seksual ini menggunakan tahapan dan skala yang telah disusun oleh 

Soetjiningsih (2008). Penilaiannya adalah semakin tinggi skor perilaku seksual pranikah 

maka semakin tinggi tahapan perilaku seksual yang dilakukan oleh remaja, sebaliknya 

semakin rendah skor perilaku seksual pranikah maka semakin rendah tahapan perilaku 

seksual yang dilakukan oleh remaja. 

Skala yang digunakan untuk mengukur komunikasi seksual orangtua-remaja 

mengadopsi dari skala yang disusun oleh Panggalo (2010), yang didasarkan dari aspek-aspek 

komunikasi keluarga menurut De Vito (2000) dan dilengkapi dengan keduapuluh topik 

komunikasi seksual yang diungkapkan oleh Somers (2003). Penilaian skala ini adalah jika 

semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik komunikasi tentang seksualitas yang 
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terjalin antara orangtua dan remaja, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka 

semakin kurang komunikasi mengenai seksualitas yang terjalin antara orangtua dan remaja. 

Pada masing-masing aitem dalam skala untuk komunikasi seksualitas orangtua-remaja 

terdapat empat alternatif jawaban, yang Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Aitem favourable, jawaban SS mendapat nilai 4, S nilainya 3, TS 

nilainya 2, STS nilainya 1, sedangkan untuk aitem unfavourable penyekoran merupakan 

kebalikan dari penyekoran aitem-aitem favourable. 

Prosedur Penelitian 

Setelah skala selesai dipersiapkan, peneliti mempersiapkan persiapan penelitian yang 

lainnya, seperti perizinan dari fakultas dan hal lainnya, maka peneliti segera menuju ke 

Sekretaris Fakultas Psikologi untuk meminta surat penelitian. Perizinan dari pihak fakultas 

didapat pada tanggal 10 April 2015, dan setelah itu peneliti menyiapkan 50 skala psikologi 

yang terdiri dari dua skala yaitu skala A yang berisi mengenai perilaku seksual dan skala B 

yang berisi mengenai komunikasi dengan orangtua. 

 Selanjutnya peneliti langsung mencari pasrtisipan yang sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan. Setelah peneliti mendapatkan beberapa partisipan yang sesuai kriteria, peneliti 

meminta untuk mengisi skala tersebut dengan sejujur-jujurnya karena tidak berpengaruh 

apapun bagi diri partisipan. Kemudian, peneliti mencari informasi dari partisipan yang sudah 

mengisi untuk mendapatkan partisipan selanjutnya. Setelah mendapatkan informasi, peneliti 

langsung membagikan skala pada partisipan selanjutnya, dan terus berlanjut dengan cara 

yang sama. Dari 50 skala yang telah dibagikan secara bertahap, peneliti hanya mendapatkan 

38 skala yang diisi, hal itu dikarenakan dua belas skala lainnya tidak diisi oleh partisipan 

dengan alasan malu dan takut. 

  

HASIL PENELITIAN 

Analisis item dapat dengan melihat konsistensi internal dari corrected item-total 

correlation menggunakan SPSS 16.0. Kriteria yang digunakan yang dianggap baik dan 

memuaskan adalah sebesar ≥ 0,3 (Azwar, 2012). Pada skala perilaku seksual nilai r 

(corrected item-total correlation) bergerak dari 0.525-0.756 dengan koefisien alpha 

cronbach sebesar 0.931 yang berarti alat ukur ini tergolong reliabel.   

Pada skala komunikasi orang tua-anak, diperoleh 16 item gugur dari 40 item sehingga 

menyisakan 24 item terpakai. Nilai r (corrected item-total correlation) bergerak dari 0.303-
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0.591 dengan koefisien alpha cronbach sebesar 0.861 yang berarti alat ukur ini tergolong 

reliabel. 

Analisis Deskriptif 

a. Variabel Komunikasi Orangtua-Remaja Tentang Seksualitas 

Kategorisasi variabel komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas dibuat 

berdasarkan nilai tertinggi yaitu 24 x 4 = 96 dan nilai terendah yaitu 24 x 1 = 24. Untuk 

mengetahui komunikasi orangtua-remaja digunakan interval dengan ukuran: 

 

Tabel 1.1: Kategorisasi Hasil Pengukuran Skala Komunikasi Orangtua-remaja 

Tentang Seksualitas 

No Interval Kategori Mean N Presentase (%) 

1 84 ≤ x ≤ 96 Sangat Tinggi  0 0% 

2 69 ≤ x ≤ 83 Tinggi  7 18,42% 

3 54 ≤ x ≤ 68 Cukup 58,45 17 44,74% 

4 39 ≤ x ≤ 53 Rendah  13 34,21 

5 24 ≤ x ≤ 38 Sangat Rendah  1 2,63% 

 Jumlah 38 100% 

 SD=11,36   Min=27   Max=81 

Komunikasi orangtua-remaja rata-rata subjek pada kategori cukup dengan mean 

58,45. 

b. Variabel Perilaku Seksual 

Kategorisasi variabel perilaku seksual dibuat berdasarkan berapa banyak subjek 

yang telah melakukan perilaku seksual hingga batasan tertentu pada tiap tahapan 

perilaku seksual. 

Tabel 1.2: Jumlah Subjek Berdasarkan Kategorisasi Skala Perilaku Seksual 

Tahap Perilaku Seksual N Presentase (%) 

0  7 18,42% 

1 Berpegangan tangan 0 0% 

2 Memeluk/dipeluk di bahu 6 15,79% 

3 Memeluk/dipeluk di pinggang 2 5,26% 

4 Ciuman bibir 8 21,05% 

5 Ciuman bibir sambil pelukan 2 5,26% 

6 
Meraba/diraba daerah erogen (payudara, 

alat kelamin) dalam keadaan berpakaian 
2 5,26% 

7 
Mencium/dicium daerah erogen dalam 

keadaan berpakaian 
3 7,89% 

8 Saling menempelkan alat kelamin dalam 2 5,26% 
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keadaan berpakaian  

9 
Meraba/diraba daerah erogen dalam 

keadaan tanpa pakaian 
0 0% 

10 
Mencium/dicium daerah erogen dalam 

keadaan tanpa pakaian 
1 2,63% 

11 
Saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan tanpa pakaian 
0 0% 

12 Berhubungan seksual 5 13,16% 

Jumlah 38 100% 
N: jumlah subjek 

Subjek paling banyak melakukan sampai pada tahapan ke-4 yaitu ciuman bibir 

sebanyak 8 remaja (21,05%). Diketahui pula sebanyak 5 remaja telah sampai pada tahap 

berhubungan seksual (13,16%). 

 

Tabel 1.3: Jumlah Perilaku Seksual yang Telah Dilakukan 

Tahap Perilaku Seksual N Presentase (%) 

0  7 18,42% 

1 Berpegangan tangan 31 81,58% 

2 Memeluk/dipeluk di bahu 31 81,58% 

3 Memeluk/dipeluk di pinggang 24 63,16% 

4 Ciuman bibir 23 60,53% 

5 Ciuman bibir sambil pelukan 14 36,84% 

6 
Meraba/diraba daerah erogen (payudara, 

alat kelamin) dalam keadaan berpakaian 
12 31,58% 

7 
Mencium/dicium daerah erogen dalam 

keadaan berpakaian 
9 23,68% 

8 
Saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan berpakaian  
7 18,42% 

9 
Meraba/diraba daerah erogen dalam 

keadaan tanpa pakaian 
5 13,16% 

10 
Mencium/dicium daerah erogen dalam 

keadaan tanpa pakaian 
6 15,79% 

11 
Saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan tanpa pakaian 
5 13,16% 

12 Berhubungan seksual 5 13,16% 
N: jumlah subjek 

 

Uji Normalitas 

Berdasarkan pengujian normalitas dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov 

Smirnov, kedua variabel memiliki taraf signifikansi p > 0,05. Variabel komunikasi orang tua-

anak memiliki nilai K-S-Z sebesar 0.620 dengan probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 
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0.837 (p > 0.05), maka distribusi variabel komunikasi orang tua-anak normal. Variabel 

perilaku seksual memiliki nilai K-S-Z sebesar 0.941 dengan probabilitas (p) atau signifikansi 

sebesar 0.338 (p > 0.05), maka distribusi variabel komunikasi orang tua-anak juga normal. 

Dengan demikian kedua variabel memiliki distribusi normal. 

 

Tabel 1.4: Hasil Uji Normalitas Komunikasi Orangtua-Remaja Mengenai Seksualitas 

Dengan Perilaku Seksual Remaja 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Komunikasi_

ortu 

Perilaku_seks

ual 

N 38 38 

Normal Parameters
a
 Mean 98.82 4.45 

Std. Deviation 13.969 3.754 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .101 .153 

Positive .092 .153 

Negative -.101 -.118 

Kolmogorov-Smirnov Z .620 .941 

Asymp. Sig. (2-tailed) .837 .338 

a. Test distribution is Normal. 

 

  

Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas dilakukan untuk mengetahui linearitas antara variable bebas 

dengan variabel terikat dan untuk mengetahui signifikansi penyimpangan dari linearitas 

hubungan tersebut. Hasilnya diperoleh nilaI F sebesar 0.909 dengan sig = 0.523 (p > 0.05) 

yang berarti bahwa antara komunikasi orang tua-anak dan perilaku seksual pranikah 

berkolerasi linear. 
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Tabel 1.5: Hasil Uji Linearitas Komunikasi Orangtua-Remaja Mengenai Seksualitas 

Dengan Perilaku Seksual Remaja 

 

 

Analisis Korelasi 

Tabel 1.6: Hasil Uji Hipotesis Antara Komunikasi Orangtua-Remaja tentang 

Seksualitas terhadap Perilaku Seksual 

Correlations 

  Komunikasi_

ortu 

Perilaku_seks

ual 

Komunikasi_ort

u 

Pearson 

Correlation 
1 .226 

Sig. (1-tailed)  .086 

N 38 38 

Perilaku_seksual Pearson 

Correlation 
.226 1 

Sig. (1-tailed) .086  

N 38 38 

 

Hasil perhitungan uji korelasi diperoleh koefisien korelasi antara komunikasi orang 

tua-anak dengan perilaku seksual r = 0.226 dengan sig = 0.086 (p>0,05) yang berarti tidak 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Komunikasi_or

tu * 

Perilaku_seksu

al 

Between 

Groups 

(Combined) 1780.415 9 197.824 1.018 .450 

Linearity 368.165 1 368.165 1.895 .180 

Deviation from 

Linearity 
1412.250 8 176.531 .909 .523 

Within Groups 5439.295 28 194.261   

Total 7219.711 37    
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terdapat hubungan antara komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas dengan prilaku 

seksual remaja. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat hubungan 

negatif yang signifkan antara komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas dengan prilaku 

seksual pada remaja yang telah bekerja di Pekalongan” ditolak. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 38 subjek remaja yang telah bekerja di 

Pekalongan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara komunikasi orangtua-remaja 

tentang seksualitas dengan perilaku seksual, yang mempunyai nilai korelasi sebesar r = 0.226 

dan sig = 0.086 (p>0,05). Berdasarkan kategori tersebut maka hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas tidak memengaruhi 

perilaku seksual. Hasil ini tidak sesuai dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lehr, 

Dilorio, Dudley, Lipana (2000) yang memiliki hasil bahwa komunikasi dengan orangtua 

merupakan faktor yang penting dalam masalah perilaku seksual anak. Juga dari penelitian 

yang dilakukan oleh Looze, et al, (2015) yang menyebutkan bahwa anak-anak akan lebih 

menjaga perilaku seksual mereka jika memiliki komunikasi yang terbuka dengan orangtua 

mereka. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Wijoyo (2006) yang mendapatkan hasil 

bahwa tidak ada hubungan secara signifikan antara komunikasi orangtua-remaja dengan 

perilaku seksual remaja. 

Dalam penelitian ini, komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas berada dalam 

kategori cukup. Hal ini mungkin disebabkan oleh remaja yang sudah bekerja merasa sudah 

dewasa dalam mengambil keputusan sendiri sehingga tidak membutuhkan saran dari orang 

tua, keterbukaan terutama tentang seksualitas dari remaja itu sendiri juga mempengaruhi 

komunikasi orangtua-remaja, juga karena keterbatasan waktu dari para remaja sendiri yang 

sibuk bekerja dan orangtuanya juga yang bekerja sehingga intensitas mereka bertemu sedikit. 

Hal-hal yang paling sering dikomunikasikan antara orangtua dengan anak tentang seksualitas 

hanya sebatas pada resiko/akibat dari hamil di luar nikah dan apakah hal itu benar atau salah, 

selebihnya tidak banyak orangtua yang mengkomunikasikannya dengan anak-anaknya. 

Hipotesis ditolak dikarenakan jumlah partispan yang sedikit (Widhiarso, 2011). 

Adapula faktor lain yang memengaruhi perilaku seksual selain komunikasi dengan orangtua 

seperti yang diutarakan oleh Sarwono (2000), faktor lain yang memengaruhi perilaku seksual 

remaja adalah peningkatan libido seksual akibat dari kematangan seksual, penundaan usia 
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perkawinan, pergaulan makin bebas dan kurangnya informasi tentang seks sehingga remaja 

mendapat informasi yang salah tentang seksual.  

 

KESIMPULAN 

Penelitian mengenai hubungan antara komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas 

dengan perilaku seksual buruh remaja di Pekalongan kemudian menyimpulkan bahwa: 

1. tidak terdapat hubungan antara komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas 

dengan perilaku seksual pada buruh remaja di Pekalongan 

2. Kategorisasi komunikasi orangtua-remaja tentang seksualitas berada pada level cukup 

(58,45%) dan  

3. Perilaku seksual yang sering dilakukan adalah ciuman bibir ada 8 orang (21,05%). 

Adapula remaja yang telah sampai pada tahap berhubungan seksual sebanyak 5 orang 

(13,16%). 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan di atas, penelitian ini menyarankan agar: 

1. Bagi masyarakat dan sekolah maupun instansi/lembaga kemasyarakatan lainnya, 

supaya lebih memerhatikan lingkungan sekitar terutama wilayah yang banyak 

terdapat remaja. Perhatikan para remaja dan tidak ragu untuk menegur apabila ada 

remaja yang melakukan perilaku seksual yang tidak sewajarnya. 

2. Bagi remaja agar lebih hati-hati dalam mencari tahu mengenai masalah seksualitas 

dan lebih terbuka pada orangtua mengenai hal apapun. Lebih bisa menjaga norma-

norma yang berlaku di Indonesia dengan tidak melakukan perilaku seksual yang tidak 

sesuai. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih memerhatikan lagi mengenai banyaknya subjek, 

karena akan memengaruhi hasil dari penelitian itu sendiri. Lebih sesuaikan kalimat 

yang ada dengan kriteria subjek agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kebingungan. 

Sebaiknya disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan juga lingkungan sekitar subjek 

sehingga subjek bisa lebih mudah memahami apa yang dimaksudkan. 

4. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya agar lebih memerhatikan faktor lain yang 

memengaruhi perilaku seksual remaja seperti teman sebaya, religiusitas, kondisi 

lingkungan sekitar tempat tinggal (budaya), dan yang lebih penting adalah paparan 

media elektronik yang sekarang sangat mudah digunakan untuk mendapatkan 

informasi apapun. 
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