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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup sendirian, lepas 

dari manusia lain baik demi kelangsungan hidupnya maupun keturunannya. 

Hubungan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhannya menimbulkan 

terjadinya pengungkapan pikiran dan perasaan dalam bentuk percakapan antar 

satu sama lain yang akhirnya akan menuju pada suatu proses pernyataan antar 

manusia yang berupa akal pikiran dan perasaaan seseorang kepada orang lain 

dengan baik melalui penggunaan bahasa sebagai alat pengaturnya maupun dengan 

alat yang lainnya. Proses inilah yang kita sebut komunikasi. Komunikasi selalu 

dekat dengan kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi 

tidak akan pernah dapat kita hindari, karena pada dasarnya komunikasi merupakan 

dasar dari seluruh interaksi antar manusia, tanpa komunikasi, interaksi manusia, 

baik perorangan, maupun kelompok tidak mungkin akan terjadi.  

Sebagian interksi manusia terjadi melalui komunikasi antar pribadi 

(komunikasi interpersonaal), dimana komunikasi interpersonal merupakan proses 

pengiriman dan penerimaan pesan diantara dua orang atau diantara sekelompok 

kecil orang dengan berbagai efek dan umpan balik (feed back), sedangkan proses 

komuniksinya dapat secara verbal maupun non verbal. Komunikasi antar manusia 

merupakan kebutuhan pokok yang mana di dalamnya termuat pesan, ide, konsepsi 

dan informasi.  
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Proses komunikasi dapat berlangsung di mana saja termasuk dalam suatu 

keluarga terutama orang tua yang selalu dekat dengan kita, tidak dapat dipungkiri 

bahwa anak merupakan aset penting bagi keluarga tersebut, temasuk salah satunya 

dengan mengkomunikasikan tentang hal-hal yang menjurus ke pendidikan seksual 

bagi anak. Dalam hal ini seorang anak membutuhkan suatu komunikasi 

interpersonal dengan orang tua mengenai pendidikan seks dan di sini pula 

dibutuhkan suatu keterbukaan antara orang tua dengan anak agar orang tua tidak 

salah mengarahkan pada anak-anaknya jangan sampai anak-anak terlalu jauh 

melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka dari itu dibutuhkan pendidikan 

seksual yang ditanamkan pada anak-anak khususnya pada anak yang menginjak 

masa remaja. 

Masalah seksualitas merupakan masalah yang pelik bagi remaja, karena 

masa remaja merupakan masa dimana seseorang dihadapkan pada berbagai 

tantangan dan masalah baik itu masalah perkembangan maupun lingkungan. 

Tantangan dan masalah ini akan berdampak pada perilaku remaja, khususnya 

perilaku seksualnya. Masalah ini menjadi bahan yang menarik untuk dibicarakan 

dan didiskusikan, karena sifatnya yang sensitif dan rawan menyangkut moral, 

etika dan agama. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak baik 

orang tua, pengajar, pendidik maupun orang dewasa lainnya (Mu‟tadin, 2002). 

Dewasa ini, banyak terjadi penyimpangan perilaku seksual dikalangan 

remaja dan anak yang dibuktikan dengan adanya kehidupan seks bebas dikalangan 

mereka. Hal ini dapat kita simak melalui penuturan yang disampaikan oleh 

Mestika (1996) yang merangkum hasil penelitian para pengamat masalah sosial 
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remaja dibeberapa kota besar. Hasil penelitian  teresebut antara lain: Sarwono 

(1970) meneliti 117 remaja di Jakarta dan menemukan bahwa 4,1% pernah 

melakukan  hubungan seks. Beberapa tahun kemudian, Eko (1983) meneliti 461 

remaja dan dari penelitian ini diperoleh data bahwa 8,2% diantaranya pernah 

melakukan hubungan seks dan 10% diantaranya menganggap bahwa hubungan 

seks pranikah adalah wajar. Di Semarang, Satoto (1992) mengadakan penelitian 

terhadap 1086 responden pelajar SMP-SMU dan menemukan data bahwa 4,1% 

remaja putra dan 5,1% remaja putri pernah melakukan hubungan seks. Pada tahun 

yang sama Tjitarra mensurvei 205 remaja yang hamil tanpa dikehendaki 

(http://www1.bpkpenabur.or.id/kps-jkt/bk/ups/yunita.html) 

Kasus mengenai perilaku seksual pada remaja dari waktu ke waktu 

semakin mengkhawatirkan. Sementara di masyarakat terjadi pergeseran nilai–nilai 

moral yang semakin jauh sehingga masalah tersebut sepertinya sudah menjadi hal 

biasa, padahal penyimpangan perilaku seksual merupakan sesuatu yang harus 

dihindari oleh setiap individu. 

Pengetahuan seksualitas menurut Wildan (dalam Twendyasari, 2003) 

merupakan pengetahuan yang menyangkut cara seseorang bersikap atau 

bertingkah laku yang sehat, bertanggung jawab serta tahu apa yang dilakukannya 

dan apa akibat bagi dirinya, pasangannya dan masyarakat sehingga dapat 

membahagiakan dirinya juga dapat memenuhi kehidupan seksualnya. 

Agar pengetahuan tentang masalah seks yang diberikan optimal, maka 

diperlukan komunikasi yang efektif antara orang tua dengan remaja. Menurut 

Rakhmat (1991) komunikasi orang tua anak dikatakan efektif bila kedua belah 
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pihak saling dekat, saling menyukai dan komunikasi diantara keduanya 

merupakan hal yang menyenangkan dan adanya keterbukaan sehingga tumbuh 

sikap percaya. Komunikasi yang efektif dilandasi adanya kepercayaan, 

keterbukaan, dan dukungan yang positif pada anak agar anak dapat menerima 

dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tua. Magdalena (2000) juga 

mengemukakan bahwa komunikasi yang menguntungkan kedua belah pihak, 

dalam hal ini yaitu antara orang tua dan anak ialah komunikasi yang timbal balik, 

ada keterbukaan, spontan dan ada feedback dari kedua pihak. 

Peneliti mengambil obyek penelitian di Perumahan Batumas Pandaan 

dengan alasan dan pertimbangan terdapat beberapa remaja yang kurang terbuka 

dengan orang tua terutama mengenai masalah seksual, sehingga sering terjadi 

penyimpangan seksual karena para remaja sebenarnya tidak mengetahui tentang 

apa sebenarnya pendidikan seks tersebut yang akhirnya mereka melakukan 

hubungan seksual dengan lawan jenis yang mengakibatkan kehamilan. Hal inilah 

karena kesalahan mereka tidak mau terbuka dengan orang tua, begitu pula dengan 

orang tua yang tidak mau terbuka mengajarkan tentang pendidikan seks kepada 

anak-anaknya yang menginjak usia remaja. 

Sebagai contoh adalah hasil survey peneliti dengan mengadakan 

wawancara pada salah satu remaja NN (inisial) di perumahan batumas yang telah 

hamil dalam usia remaja karena salah pergaulan dan karena ketidaktahuannya 

mengenai masalah pendidikan seks sehingga ia melakukan hubungan seks secara 

bebas tanpa mengetahui apa akibat yang akan ditangguungnya. Hal ini menurut 

pemahaman peneliti adalah karena tidak adanya keterbukaan antara orang tua 
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dengan anaknya mengenai pendidikan seks di usia remaja sehingga remaja 

tersebut salah pergaulan dan akhirnya melakukan hubungan seks tanpa 

memikirkan akibat yang harus ditanggungnya, yang hal ini bukan hanya dirinya 

sendiri yang menanggugnya akan tetapi keluarga juga harus ikut menanggugnya. 

Komunikasi antara orang tua dengan anak dikatakan berkualitas apabila 

kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik dalam arti bisa saling 

memahami, saling mengerti, saling mempercayai dan menyayangi satu sama lain, 

sedangkan komunikasi yang kurang berkualitas mengindikasikan kurangnya 

perhatian, pengertian, kepercayaan dan kasih sayang di antara keduanya (Hopson 

dan Hopson, 2002). 

Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak guna 

mengembangkan keseluruhan eksistensi anak, kebutuhan tersebut meliputi 

kebutuhan biologis maupun kebutuan psikologis seperti rasa aman, dikasihi, 

dimengerti sebagai anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang ke arah 

harmonis. Tapi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kurangnya 

komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga anak merasa kurang percaya diri 

dan tidak memiliki pengetahuan tentang pendidikan seksual, sehingga 

mengakibatkan anak tidak bisa mengendalikan diri melakukan hubungan seksual 

tanpa memikirkan akibat yang akan ditanggungnya kelak. Di sinilah perlunya 

komunikasi antara orang tua dengan anak di mana di antara keduanya saling 

membutuhkan dan saling menyayangi sehingga ada timbal balik antara keduanya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:  

1. Sebarapa tinggi keterbukaan komunikasi antara orang tua dan remaja mengenai 

masalah pendidikan seks? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui keterbukaan komunikasi antara orang tua dan remaja 

mengenai masalah pendidikan seks  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis/Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan bahan referensi 

bagi mahasiswa yang berkepentingan untuk mengembangkan penelitian dalam 

ilmu komunikasi, khususnya mengenai masalah komunikasi interpersonal 

antara anak dan orang tua tentang pendidikan seks.  

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran kepada masyarakat 

Indonesia pada umumnya dan masyarakat Pandaan pada khususnya tentang 

pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua tentang pendidikan seks 

sehingga anak memiliki pengetahuan yang benar tentang seks. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan akan memberikan gambaran tentang kepedulian 

orang tua dalam hal perilaku seks pada anak. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Pengungkapan (Self Disclosure) 

1. Pengertian Pengungkapan Diri (Self Disclosure) 

Self disclosure atau proses pengungkpan diri merupakan proses 

mengugkapkan informasi pribadi kita kepada orang lain dan sebaliknya. Sidney 

Jourard (1971, Sendjaja, 2002:141) menandai sehat atau tidaknya komunikasi 

pribadi dengan melihat keterbukaan yang terjadi di dalam komunikasi, 

mengungkapkan yang sebenarnya tentang dirinya, dipandang sebagai ukuran 

dari hubungan yang ideal. Jika komunikasi antara dua orang berlangsung 

dengan baik maka akan terjadi disclosure yang mendorong informasi mengenai 

diri masing-masing ke dalam kuandran terbuka. Meskipun self disclosure 

mendorong adanya keterbukaan, namun keterbukaan itu sendiri ada batasnya. 

Artinya perlu kita pertimbangkan kembali apakah menceritakan segala sesuatu 

tentang diri kita kepada orang lain akan enghasilkan efek positif bagi hubungan 

kita dengan orang tersebut (Bungin, 2011:266). 

Self disclosure merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan dalam 

hubungan interpersonal, karena dengan adanya pengungkapan diri seseorang 

dapat mengungkapkan pendapatnya, perasaannya, cita-citanya dan sebagainya, 

sehingga memunculkan hubungan keterbukaan. Hubungan keterbukaan ini 

akan memunculkan hubungan timbal balik positif yang menghasilkan rasa 

aman, adanya penerimaan diri, dan secara lebih mendalam dapat melihat diri 

sendiri serta mampu menyelesaikan berbagai masalah hidup (www.e-

psikologi.com). 

http://www.e-psikologi.com/
http://www.e-psikologi.com/
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Menurut Devito (Edisi Kelima : 64-65) yang dimaksud dengan 

pengungkapan diri adalah suatu bentuk komunikasi di mana kita 

mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita 

sembunyikan, dikomunikasikan kepada orang lain. Jadi pengungkapan diri 

adalah informasi tentang diri sendiri, tentang pikiran, perasaan, dan perilaku 

seseorang atau tentang orang lain yang sangat dekat yang sangat dipikirkannya. 

2. Faktor-faktor Pengungkapan Diri (Self disclosure)  

Menurut DeVito (tanpa tahun:65) pengungkapan diri terjadi lebih lancar 

dalam situasi tertentu dari pada situasi yang lain, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya antara lain: 

a. Besar kelompok 

Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil dari pada 

dalam kelompok besar. Diad (kelompok yang terdiri atas dua orang) 

merupakan lingkungan yang paling cocok untuk pengungkapan diri. Dengan 

satu pendengar, pihak yang melakukan pengungkapan diri dapat meresapi 

tanggapan dengan cermat.  

b. Perasaan menyukai 

Yaitu membuka diri kepada orang-orang yang disukai atau cintai dan tidak 

akan membuka diri kepada orang yang tidak disukai. 

c. Efek Diadik 

Merupakan pengungkapan diri bila orang yang bersama juga melakukan 

pengungkapan diri. Efek diadik ini membuat kita merasa lebih aman dan 

nyatanya memperkuat perilaku pengungkapan diri kita sendiri. 
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d. Kompetensi 

Orang yag kompeten lebih banyak melakukan dalam pengungkapan diri dari 

pada orang yang kurang kompeten. Mereka yang lebih kompeten juga 

merasa diri mereka memang lebih kompeten dan karenanya menyukai rasa 

percaya diri yang diperlukan untuk lebih memanfaatkan pengungkapan diri. 

e. Kepribadian 

Orang-orang yang pandai bergaul (sociable) dan ekstrover melakukan 

pengungkapan diri lebih banyak dari pada mereka yang kurang pandai 

bergaul dan lebih introver. 

f. Topik 

Mereka lebih cenderung membuka diri tentang topik tertentu daripada topik 

yang lain.  

g. Jenis kelamin 

Pada umumnya pria lebih kurang tebuka dari pada wanita.  

3. Teori Self disclosure 

Menurut Liliweri (1997:48) menjelaskan berbagai teori yang berkenaan 

dengan hubungan antar manusia adalah Teori Self disclosure yaitu teori ini 

sering disebut teori Johari Window. Para pakar beranggapan bahwa 

kepribadian menganggap bahwa model teoritis yang dia ciptakan merupakan 

dasar untuk menjelaskan dan memahami interaksi antar pribadi secara 

manusiawi. Asumsi Johari bahwa kalau setiap individu bisa memahami diri 

sendiri maka dia bisa mengendalikan sikap dan tingkah lakunya di saat 

berhubungan dengan orang lain. Garis besar model teoritis Jendela Johari dapat 

dilihat dalam gambar berikut: 
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 Saya tahu Saya tidak tahu 

Orang lain tahu 1. Terbuka 2. Buta 

Orang lain tidak tahu 3. Tersembunyi 4. Tidak dikenal 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diasumsikan sebagai berikut: 

a. Bingkai 1, menunjukkan orang yang terbuka terhadap orang lain, 

keterbukaan itu di sebabkan dua pihak (saya dan orang lain) sama-sama 

mengetahui informasi, perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, 

gagasan dan lain-lain. Johari menyebutnya “bidang terbuka”, suatu bingkai 

yang paling ideal dalam hubungan dan komunikasi antarpribadi. 

b. Bingkai 2, adalah bidang buta, orang tua merupakan orang yang tidak 

mengetahui banyak hal tentang dirinya sendiri namun orang lain mengetahui 

banyak hal tentang dia. 

c. Bingkai 3, Disebut bidang tersembunyi yang menunjukkan keadaan bahwa 

pelbagai hal diketahui diri sendiri namun tidak diketahui orang lain 

d. Bingkai 4, disebut bidang tidak dikenal yang menunjukkan bahwa pelbagai 

hal tidak diketahui diri sendiri dan orang lain. 

Model jendela Johari dibangun berdasarkan delapan asumsi yang 

berhubungan dengan prilaku manusia. Asumsi-asumsi itu menjadi landasan 

berpikir para kaum humanistik, di mana asumsi-asumsi tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Asumsi 1, pendekatan terhadap perilaku manusia harus dilakukan secara 

holistik, artinya kalau kita hendak menganalisis perilaku manusia maka 

analisis itu harus menyeluruh sesuai konteks dan jangan terpenggal-penggal. 
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b. Asumsi 2, Apa yang dialami seseorang atau sekelompok orang hendaklah 

dipahami melalui persepsi dan perasaan tertentu, meskipun pandangan itu 

subjektif. 

c. Asumsi 3, Perilaku manusia lebih sering emosional bukan rasional. 

Pendekatan humanistik terhadap perilaku sangat menekankan betapa 

pentingnya hubungan antara faktor emosi dengan perilaku 

d. Asumsi 4, setiap individu atau sekelompok orang sering tidak menyadari 

bahwa tindakan-tindakanna dapat menggambarkan perilaku individu atau 

kelompok tersebut. Oleh karena itu, para pakar aliran humanistik sering 

mengemukakan pendapat mereka bahwa sering individu atau kelompok 

perlu meningkatkan kesadaran sehingga mereka dapat mempengaruhi dan 

dipengaruhi orang lain. 

e. Asumsi 5, faktor-faktor yang bersifat kualitatif misalnya derajat penerimaan 

antar pribadi, konflik, kepercayaan antarpribadi merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi perilaku manusia. 

f. Asumsi 6, aspek yang terpenting dari perilaku ditentukan oleh proses 

perubahan perilaku bukan oleh struktur perilaku. Berdasarkan asumsi ini 

maka teori-teori yang dikembangkan oleh kaum humanistik selalu 

mengutamakan tema-tema perubahan dan pertumbuhan perilaku manusia. 

g. Asumsi 7, kita dapat memahami prinsip-prinsip yang mengatur perilaku 

melalui pengujian terhadap pengalaman yang dialami individu. Cara ini 

relatif lebih baik daripada kita memahami perilaku melalui abstraksi secara 

deduksi. Asumsi ini mengingatkan kita, bahwa empiris fenomenologis 
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terhadap perilaku melalui pengamatan empiris dari pelbagai pengalaman 

masih kuat daripada suatu sekadar mengabstraksi perilaku manusia semata-

mata. 

h. Asumsi 8, perilaku manusia dapat dipahami seluruh kompleksitasnya bukan 

dari sesuatu yang disederhanakan. Asumsi ini berkaitan erat dengan asumsi 

pertama yang menganjurkan suatu pendekatan yang holistik terhadap 

perilaku manusia. 

Bingkai-bingkai dari jendela Johari tersebut dapat digeser sehingga 

ruang-ruang 1, 2, 3 dan 4 dapat dibesarkan dan dikecilkan untuk 

menggambarkan tingkat keterbukaan individu dan penerimaan orang lain 

terhadap individu. 

1.5.2 Penetrasi Sosial (Social Penetration)  

Altman dan Tailor (1973,Sendjaja,2002:2.42) mengemukakan suatu model 

pengembangan hubungan yang disebut social penetration atau penetrasi sosial. 

Yaitu proses dimana orang saling mengenal satu dengan lainnya. Model ini selain 

melibatkan self disclosure juga menjelaskan bagaimana harus melakukan self 

disclosure dalam perkembangan hubungan. Penetrasi sosial merupakan proses 

yang bertahap, dimulai dari komunikasi basa basi yang tidak akrab dan terus 

berlangsung hingga menyangkut topik pembicaraan yang lebih pribadi dan akrab, 

seiring dengan berkembangnya hubungan. Disini orang akan membiarkan orang 

lain untuk lebih menmgenal dirinya secara bertahap. Altman dan Tailor, 

menggunakan bawang merah (onion) sebagai analogi untuk menjelaskan 

bagaimana orang melalui interaksi saling mengelupas lapisan – lapisan informasi 
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mengenai diri masing-masing. Lapisan luar berisi informasi superficial, seperti 

alamat, nama, atau umur. Ketika lapisan – lapisan ini sudah terkelupas, kita 

semakin mendekati lapisan terdalam yang berisi informasi yang lebih mendasar 

tentang kepribadian. Altman dan Tailor juga mengemukakan adanya dimensi 

“keluasan dan kedalaman” dari jenis – jenis informasi, yang menjelaskan bahwa 

pada setiap lapisan kepribadian. Keluasan mengacu pada banyaknya jenis – jenis 

informasi pada lapisan tertentu yang dpat diketahui oleh orang lain dalam 

pengembangan hubungan. Dimensi kedalaman ini mengacu pada lapisan 

informasi mana (yang lebih pribadi atau superficial ) yang dapat dikemukakan 

pada orang lain. Kedalaman ini diasumsikan akan terus meningkat sejalan dengan 

perkembangan hubungan. Model ini menggambarkan perkembangan hubungan 

sebagai suatu proses, dimana hubungan adalah sesuatu yang terus berlangsung dan 

berubah. (Bungin, 2011:268) 

 

Sumber: Griffin, (2003:134) 
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1.5.3 Model Newcomb 

Theodore Newcomb (1953) memandang komunikasi dari perspeksi 

psikologi – sosial. Modelnya mengingatkan kita akan diagram jaringan kelompok 

yang dibuat oleh para psikologi dan merupakan formulasi awal mengenai 

konsistansi kognitif. Dalam komunikasi tersebut yang sering juga disebut model 

ABX atau model simetri Newcomb menggambarkan bahwa seseorang A, 

menyampaikan informasi kepada seorang lainnya, B, mengenai sesuatu, X. Model 

tersebut mengasumsikan bahwa orientasi A ( sikap ) terhadap B dan terhadap X 

saling bergantung, dan ketiganya merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat 

orientasi.  

1. Orientasi A terhadap X, yang meliputi sikap terhadap X sebagai objek yang 

harus didekati atau dihindari dan atribut kognitif ( kepercayaan dan tatanan 

kognitif. 

2. Orientasi A terhadap B, dalam pengertian yang sama. 

3. Orientasi B terhadap X 

4. Orientasi B terhadap A 

 

Model ABX Newcomb 

Sumber. Warner J. Severin dan James W. Tankard, Jr. Communication Theiries : 

Origins, methods, and Uses in the Mass Media. New York; Longman, 1992,  

hlm, 48. 
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Simetri dimungkinkan karena seseorang (A) yang siap memperhitungkan 

perilaku seorang lainnya (B). simetri juga mengesahkan orientasi seseorang 

terhadap X. ini merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa kita memperoleh 

dukungan sosial dan psikologis bagi orientasi yang kita lakukan. Jika B yang kita 

hargai menilai X dengan cara yang sama seperti kita, kita cenderung lebih 

meyakini orientasi kita. Maka kita berkomunikasi dengan orang- orang yang kita 

hargai mengenai obyek, peristiwa, orang dan gagasan ( semuanya termasuk X) 

yang penting bagi kita untuk mencapai kesepakatan atau koorientasi atau 

menggunakan istilah Newcomb, simetri. Asimetri merupakan bagian dari model 

Newcomb ketika orang “ setuju untuk tidak setuju”. ( Deddy Mulyana, 2005 : 

142) 

1.5.4 Komunikasi Interpersonal 

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Menurut Littlejohn (1995:18) dalam bukunya yang berjudul Theories of 

Human Communication :“Interpersonal Communication deals with 

communication between people, usually face to face, private setting. 

Komunikasi antarpribadi berhubungan dengan komunikasi yang terjadi 

antarmanusia, biasanya saling berhadapan, pada keadaan empat mata”. 

Komunikasi interpersonal menurut Mulyana (2000:73) adalah 

“Komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan 

setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara 

verbal ataupun non verbal”. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka komunikasi antar pribadi sangat 

diperlukan dalam membina suatu hubungan agar semakin jelas dan intim 

karena sifat dari komunikasi antarpribadi yang tatap muka, serta umpan balik 

langsung yang memudahkan komunikator maupun komunikan mengetahui 

tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. 

Komunikasi interpesonal merupakan komunikasi yang terjadi antara 

dua orang yang sebelumnya sudah memiliki hubungan di antara keduanya. 

Komunikasi tersebut dapat terjadi antara ayah dengan anak lelaki, pekerja 

dengan pekerja yang lain, dua saudara perempuan guru dengan murid, dua 

orang yang sedang terlibat hubungan asmara, ataupun dua teman (De Vito, 

1997:4). 

Pengertian komunikasi interpersonal dapat dibedakan menjadi dua, 

yakni dalam arti luas dan sempit. Komunikasi interpersonal dalam arti luas 

adalah interaksi antara dua orang atau lebih tanpa mempersoalkan kenal atau 

tidak dengan lawan bicaranya, dan terjadi dalam segala setting kehidupan 

sosial. Komunikasi interpersonal dalam arti sempit adalah interaksi yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal dengan baik 

dan terjadi di lingkungan keluarga atau di suatu masyarakat. 

 Menurut De Vito ada 3 bentuk komunikasi interpersonal, yaitu : 

a. Dyadic Primacy 

Meskipun ada tiga orang, bentuk komunikasinya masih berbentuk diadik. 

Ketika ada dua orang teman dan orang ketiga bergabung, akan muncul tiga 

hubungan diadik, yaitu antara AB, BC, dan AC. Dengan cara ini, diadik 
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dapat diamati di hampir semua kelompok besar. Jadi sifat diadik tergantung 

pada sifat interaksi sebagai dua orang yang dekat karena memiliki 

kepentingan yang sama. 

b. Dyadic Coalitions 

Merupakan hubungan yang terjadi antara dua orang karena menjadi anggota 

dari sebuah perkumpulan yang besar untuk mencapai satu tujuan tertentu 

yang kemudian disebut sebagai koalisi, bisa jadi dalam keluarga, antara 

sesama teman, di tempat kerja, bisa jadi produktif ataupun tidak produktif. 

c. Dyadic Conciousness 

Terkadang komunikasi interpersonal yang terjadi tergantung kepada apa 

yang dipikirkan tentang hubungan yang ada. Sebagaimana sebuah hubungan 

yang terbentuk, maka pihak yang terlibat dalam komunikasi akan 

menganggap dirinya sebagai bagian dari pasangan, team ataupun yang lain. 

Salah satu yang menandai telah terjadinya proses komunikasi 

interpersonal ialah adanya interaksi. Interaksi artinya adalah suatu tindakan 

yang berbalasan. Dengan kata lain suatu proses hubungan yang saling 

mempengaruhi. Dalam hal ini telah terjadi interaksi antara komunikator dengan 

komunikan dan objek yang ditransaksikan berupa pesan. Menurut Liliweri 

(1997), komunikasi interpersonal dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Komunikasi interpersonal biasanya terjadi secara spontan. 

Maksudnya, biasanya komunikasi interpersonal terjadi secara kebetulan 

tanpa rencana sehingga pembicaraan terjadi secara spontan. 

b. Komunikasi interpersonal berkaitan dengan masalah penetapan tujuan. 
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c. Komunikasi interpersonal merupakan kebetulan dan identitas. 

Melalui pembicaraan secara interpersonal, hubungan dan identitas seseorang 

dapat diketahui. 

d. Komunikasi interpersonal merupakan bentuk akibat. 

Akibat yang dimaksud adalah hasil dari pembicaraan komunikasi 

interpersonal yang disengaja dan tidak disengaja. 

e. Komunikasi interpersonal sifatnya berbalas-balasan. 

Maksudnya adanya timbal balik bergantian dan saling memberi maupun 

menerima informasi antara komunikator dan komunikan secara bergantian 

sehingga tercipta suasana dialogis. 

f. Komunikasi interpersonal berkaitan dengan masalah jumlah orang, suasana, 

dan pengaruh. Manusia suka berkomunikasi dengan manusia lain, oleh 

karena itu tiap-tiap orang selalu berusaha agar mereka lebih dekat satu sama 

lain. 

g. Komunikasi interpersonal berkaitan dengan masalah hasil. 

Komunikasi interpersonal dikatakan berhasil komunikasi itu menghasilkan 

sesuatu yang diharapkan, hasilnya harus nyata, nyata dalam mengubah 

wawasan, perassan, maupun perilaku. 

 h. Komunikasi interpersonal merupakan pesan lambang-lambang bermakna. 

Proses komunikasi selalu mengalirkan pesan. 

Berdasarkan kedelapan ciri komunikasi interpersonal di atas, dapat 

dilihat bahwa komunikasi interpersonal dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan, baik secara spontan maupun direncanakan. Oleh karena itu, komunikasi 
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interpersonal yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai agar 

komunikasinya akan lebih efektif dan berjalan lancar. Jika dikaitkan dengan 

pendidikan seks, maka komunikasi interpersonal antara orang tua dengan anak 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang seks yang benar agar 

anak tidak salah kaprah mengenai seks yang sudah terlanjur dikenalnya sebagai 

suatu erotisme porno yang vulgar yang menjadi tabu untuk dikomunikasikan 

dengan orang tuanya. 

2. Prinsip Komunikasi Interpersonal 

Dalam mempelajari komunikasi interpersonal, prinsip-prinsip yang 

terkandung di dalamnya merupakan hal yang penting untuk dipelajari. Setiap 

bentuk komunikasi memiliki prosedur, baik formal maupun informal ketika 

mengarah pada mekanismenya masing-masing. Dengan begitu, komunikasi 

bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Untuk menuju pada 

efektivitas berkomunikasi, komunikasi interpersonal memiliki beberapa 

prinsip.  

De Vito dalam bukunya yang berjudul The Interpersonal 

Communication Book (1997:26-27), menyebutkan salah satu prinsip tersebut 

yaitu, komunikasi interpersonal adalah gabungan dari adegan-adegan yang 

terpilah-pilah. Setiap orang masing-masing memilah rangkaian kejadian yang 

berkelanjutan yang menjadi stimulus (sebab) dan respon (tanggapan,efek) 

untuk memudahkan pemprosesan komunikasi. De Vito (1997:47) mengatakan 

bahwa “ Jika kita menghendaki komunikasi yang efektif jika kita ingin 

memahami maksud orang lain maka kita harus melihat rangkaian kejadian 

seperti yang dipunktuasi orang lain”. 
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3. Efektivitas Komunikasi Interpersonal 

Menurut Rakhmat (2011:116) disebutkan bahwa komunikasi antara 

orang tua dengan anak dikatakan efektif apabila kedua belah pihak saling 

dekat, saling menyukai, dan komunikasi diantara keduanya merupakan hal 

yang menyenangkan (bila kita berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki 

kesamaan dengan kita, kita akan gembira dan terbuka. Bila berkumpul dengan 

orang-orang yang kita benci akan membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. 

Kita akan menutup diri dan menghindari komunikasi dan adanya keterbukaan 

sehingga tumbuh sikap percaya. Keterbukaan yang dimaksud merupakan 

keinginan atau kesediaan tiap individu untuk memberitahukan, menceritakan 

segala informasi tentang dirinya. Isi pesan dari keterbukaan ini biasanya adalah 

suatu pernyataan dari individu tentang diri mereka yang akan membuat mereka 

tidak disukai bahkan sesuatu yang disembunyikan agar tidak diketahui oleh 

invidu lain. 

De Vito (1997:259) menyampaikan bahwa dalam komunikasi antar 

pribadi, dapat sangat efektif dan dapat pula sangat tidak efektif. Untuk 

meninjau karakteristik komunikasi antar pribadi yang efektif, ada lima kualitas 

umum yang dipertimbangkan, yaitu : 

a. Keterbukaan (openess)  

Keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dalam komunikasi 

antarpribadi. Pertama, komunikator antarpribadi yang efektif harus terbuka 

kepada komunikan. Hal ini bukan berarti bahwa komunikator harus dengan 

segera membukakan semua riwayat hidupnya. Sebaliknya, harus ada 

kesediaan membuka diri, mengungkapkan informasi yang biasanya 
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disembunyikan. Kedua, mengacu pada kesediaan komunikator untuk jujur 

terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak 

tanggap pada umumnya orang yang menjemukkan. Ketiga, menyangkut 

kepemilikan perasaan dan pikiran. Maksudnya komunikator mengakui 

bahwa perasaan dan pikiran yang dilontarkan adalah miliknya dan dirinya 

dapat mempertanggungjawabkan itu. 

b. Empati (empathy)  

Henry Backrack (1976), dikutip dalam buku komunikasi 

interpersonal (De Vito, 1997:260) mendefinisikan empati sebagai 

“kemampuan seseorang untuk „mengetahui‟ apa yang sedang dialami orang 

lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain melalui orang 

itu”. Berempati adalah merasakan sesuatu seperti yang orang rasakan. 

Pengertian empati ini akan membuat seseorang lebih mampu menyesuaikan 

komunikasinya. Langkah pertama dalam mencapai empati adalah menahan 

godaan untuk mengevaluasi, menilai, menafsirkan, dan mengkritik. Langkah 

kedua, semakin banyak kitab mengenai seseorang keinginannya, 

pengalamannya, kemampuannya, ketakutannya, dan sebagainya, maka kita 

akan mampu melihat apa yang dilihat dan dirasakan orang lain. Cobalah 

ajukan pertanyaan, carilah kejelasan dan mendorong orang itu untuk 

berbicara. 

Langkah ketiga, cobalah merasakan apa yang sedang dirasakan 

orang lain dari sudut pandangnya. Mainkanlah peranan orang tersebut dalam 

pikiran. Hal ini dapat membantu kita melihat dunia lebih dekat dengan apa 

yang dilihat orang itu. Secara non verbal, kita dapat mengkomunikasikan 
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empati dengan melibatkan : (1) keterlibatan aktif dengan orang itu melalui 

ekspresi wajah dan gerak-gerik yang sesuai, (2) konsentrasi terpusat 

meliputi kontak mata, postur tubuh yang penuh perhatian, kedekatan fisik, 

dan sentuhan atau belaian yang sepantasnya. 

c. Dukungan (supportiveness)  

Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana 

terdapat sikap mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak 

dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Ada beberapa cara 

yang dapat diperlihatkan untuk mendukung, antara lain dengan bersikap : 

1) Deskriptif bukan evaluatif  

Bila kita mempersepsikan suatu komunikasi sebagai permintaan akan 

informasi atau uraian mengenai suatu kejadian tertentu, kita biasanya 

tidak merasakan hal tersebut sebagai ancaman dan kita tidak dituntut 

untuk membela diri. Lain halnya jika komunikasi itu bernada menilai, 

biasanya membuat kita bersikap defensif.  

  2) Spontan  

Komunikator yang spontan dalam komunikasinya dan terus terang serta 

terbuka dalam mengutarakan pikirannya, biasanya membuat komunikan 

bereaksi dengan cara yang sama pula. Sebaliknya, bila komunikator 

menyembunyikan perasaannya, maka komunikan akan bersikap defensif.  

3) Provisionalisme  

Maksudnya bersikap tentatif dan berpikiran terbuka serta bersedia 

mendengar pandangan yang berlawanan dan bersedia mengubah posisi 

jika keadaan mengharuskan. 
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d. Sikap positif (positiveness)  

Sikap positif dapat dikomunikasikan minimal dengan menggunakan 

dua cara, yaitu : 

1) Sikap  

Sikap mengacu pada dua aspek komunikasi interpersonal. Pertama, 

komunikasi interpersonal terbina jika kita memiliki sikap positif terhadap 

diri kita sendiri. Orang yang merasa positif mengisyaratkan perasaan ini 

ke orang lain dan selanjutnya merefleksikan perasaan positif kita. Kedua, 

perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting 

untuk interaksi yang positif. Tidak ada yang lebih tidak menyenangkan 

ketimbang berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi 

atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi interaksi. 

Reaksi negatif terhadap suatu situasi membuat orang merasa terganggu 

dan komunikasi dengan segera akan terputus. 

2) Dorongan  

Perilaku mendorong menghargai keberadaan dan pentingnya dan orang 

lain. Perilaku ini bertentangan dengan ketidakacuhan. Dorongan dapat 

verbal, contohnya dengan mengatakan “saya menyukai Anda”, atau 

secara non verbal dengan cara memberi tepukan di bahu lalu tersenyum. 

Dorongan positif biasanya berbentuk pujian atau penghargaan, dan terdiri 

dari perilaku yang kita harapkan, kita nikmati, dan kita banggakan. 

e. Kesetaraan (equality) 

Dala setiap situasi barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang 

mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau lebih 

atletis dibanding yang lain disekitarnya. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, 
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komunikasi interpersonal akan efektif apabila suasananya setara. Artinya 

harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama 

bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu 

yang penting untuk disumbangkan. 

1.5.5 Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Hurlock, (edisi kelima :206) menjelaskan bahwa remaja berasal dari 

kata latin (adolescene) kata bendanya adolencentia yang berarti remaja yang 

berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Masa merupakan masa yang 

paling menentukan, karena pada masa ini remaja mengalami banyak perubahan 

baik fisik maupun psikis. Masa remaja adalah masa peralihan diantara masa 

anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan cepat 

di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak tetapi bukan pula orang dewasa 

yang telah matang.  

2. Perkembangan Remaja 

a. Perkembangan Emosional  

Menurut Hurlock (1992:212) secara tradisional masa remaja 

dianggap sebagai periode “badai dan tekanan”, suatu masa dimana 

ketegangan emosi remaja meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan 

kelenjar. Pertumbuhan pada tahun-tahun awal masa puber terus berlangsung 

tetapi berjalan lambat, pertumbuhan yang terjadi terutama bersifat 

melengkapi pola yang sudah ada atau terbentuk pada masa puber oleh 

karena itu perlu dicari keterangan lain yang menjelaskan emosi yang sangat 

khas pada remaja. Dari kondisi sosial yang mengelilingi remaja masa kini 
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diperoleh penjelasan, adapun meningginya emosi terutama karena remaja 

laki-laki ataupun wanita berada dibawah tekanan sosial dan menghadapi 

tekanan kondisi baru sedangkan masa kanak-kanak kurang mempersiapkan 

untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. 

b. Perkembagan Sosial  

Menurut Hurlock (1997:213) untuk mencapai tujuan dari pola 

sosialisasi dewasa, remaja harus berbuat banyak penyesuaian baru. Yang 

terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya 

pengaruh kelompok sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, 

pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai yang baru dalam seleksi 

persahabatan, nilai-nilai baru dukungan sosial dan penolakan sosial. 

 c. Perkembangan Minat  

Menurut Hurlock (1992:217) kebanyakan remaja memperoleh nilai 

yang berbeda dan yang lebih matang, ini tercermin dalam beralihnya 

penekanan pada minat yang berbeda dimana minat yang pada awal masa 

remaja dianggap penting, seperti minat pada pakaian dan penampilan 

sekarang menjadi kurang penting sementara remaja sekarang lebih berminat 

pada karier. 

3. Ciri-ciri Remaja 

Remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan antara periode 

sebelum dan sesudahnya. Menurut Hurlock (1994:207) ciri-ciri remaja adalah 

sebagai berikut: 
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a. Masa remaja sebagai masa periode yang penting 

Periode remaja ada akibat secara langsung maupun akibat jangka panjang. 

Hal ini disebabkan akibat fisik dan psikologis sama-sama penting. 

Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya 

perkembangan mental yang cepat, terutama pada masa awal remaja. Semua 

perkembangan itu menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan perlunya 

membentuk sikap, nilai dan minat baru. 

b. Masa remaja sebagai masa peralihan 

Dalam periode peralihan status individu tidaklah jelas dan terdapat keraguan 

akan peran yang harus dilakukan. Pada masa ini remaja bukan lagi sebagai 

seorang anak dan juga bukan merupakan orang dewasa. 

 c. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri 

Pada masa awal remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap 

penting, mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi 

dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti 

sebelumnya. 

4. Tugas-tugas Perkembangan Remaja 

Menurut Hurlock (1994:207) tugas perkembangan masa remaja 

menuntut perubahan besar dalam sikap dan pola perilaku anak, akibatnya 

hanya sedikit anak laki-laki dan anak perempuan yang dapat diharapkan untuk 

menguasai tugas-tugas tersebut selama awal masa remaja apalagi mereka yang 

matangnya terlambat. Kebanyakan harapan ditumpukan pada hal ini adalah 

bahwa remaja muda akan meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sikap dan 

pola perilaku. 
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1.5.6 Pendidikan Seks 

Menurut kamus, kata “pendidikan” berarti “proses pengubahan sikap dan 

tata laku kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan latihan. Sedangkan kata seks mempunya dua pengertian. Pertama, 

berati jenis kelamin dan yang ke dua adalah hal ihwal yang berhubungan dengan 

alat kelamin, misalnya persetubuhan atau sanggama. Padahal yang disebut 

pendidikan seks sebenarnya mempunyai pengertian yang jauh lebih luas, yaitu 

upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan 

psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia. 

Dengan kata lain, pendidikan seks pada dasarnya merupakan upaya untuk 

memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan 

moral, etika, serta komitmen agama agar tidak terjadi “penyalahgunaan” organ 

reproduksi tersebut. Dengan demikian, pendidikan seks ini bisa juga disebut 

pendidikan hidup berkeluarga. 

Menurut Sarwono (2010:235) pendidika seks bukanlah penerangan tentang 

seks semata, pendidikan seks sebagaimana pendidikan lain pada umumnya 

mengandung pengalihan nilai nilai dari pendidik ke subjek didik Dengan 

demikian informasi seks tiadk diberikan telanjang melainkan secara kontekstual 

yaitu dalam kaitanya dengan norma norma yang berlaku dalam masyarakat:apa 

yang terlarang, apa yang lazim dan bagaimana cara melkaukanya tanpa melanggar 

aturan. 

Pendidikan seks dapat diartikan sebagai penerangan tentang anatomi 

fisiologi seks manusia,bahaya penyakit kelamin. Pendidikan seks adalah 

membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan 
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tujuan seks, sehingga ia dapat menyalurkan secara baik, benar, dan legal. 

Pendidikan seks dapat dibedakan antara seks instruction dan education in 

sexuality. Sex instruction ialah penerangan mengenai anatomi, seperti 

pertumbuhan rambut pada ketiak, pada sekitar alat kelamin dan mengenai biologi 

dari reproduksi, yaitu proses berkembang biak melalui hubungan untuk 

mempertahankan jenisnya. Termasuk didalamnya pembinaan keluarga dan 

metode kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan. Education in sexuality 

meliputi bidang-bidang etika, moral dan pengetahuan lainnya yang di butuhkan 

agar seseorang dapat memahami dirinya sendiri sebagai individual seksual, serta 

mengadakan hubungan interpersonal yang baik. 

Pendidikan seks (sex educations) adalah suatu pengetahuan yang kita 

ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ini 

mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin (Laki-laki atau wanita). 

Bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi. Bagaimana perkembangan alat 

kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki. Tentang menstruasi, mimpi basah dan 

sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada 

hormon-hormon. Termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan dan 

sebagainya. Pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi atau 

yang lebih trend-nya “sex education” sudah seharusnya diberikan kepada anak-

anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja, baik melalui pendidikan formal 

maupun informal. Ini penting untuk mencegah biasnya sex education maupun 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja. 

(http://belajarpsikologi.com/ pentingnya-pendidikan-seks-sex-education/) 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-penyakit-kelamin-laki-laki-dan-perempuan/
http://belajarpsikologi.com/kesehatan-reproduksi-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-seks-sex-education/
http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-seks-sex-education/
http://belajarpsikologi.com/kesehatan-reproduksi-remaja/
http://belajarpsikologi.com/%20pentingnya-pendidikan-seks-sex-education/
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Pendidikan seks bertujuan dapat membantu remaja untuk menghadapi 

masalah hidup yang berkaitan pada dorongan seksual. Masalah pendidikan 

seksual yang diberikan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat, seperti apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, dan bagaimana 

melakukannya tanpa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Pendidikan seks ini seharusnya diberikan oleh orangtua sejak dini ketika anak 

mulai bertanya mengenai perbedaan kelamin antara dirinya dan lawan jenis. 

Pemberian pendidikan seks pada anak dilakukan secara bertahap, disesuaikan 

dengan kebutuhan, umur, serta daya tangkap anak. Tujuan Pendidikan Seks 

dilakukan adalah : 

1. Memberikan pengertian mengenai perubahan fisik, mental, dan proses 

kematangan emosional yang berkaitan dengan masalah seksual pada remaja. 

2. Mengurangi ketakutan dan kecemasan sehubungan dengan perkembangan dan 

penyesuaian seksual (berdasarkan peran, tuntutan dan tanggungjawab). 

3. Memberikan dasar yang rasional dalam membuat keputusan berhubungan 

dengan perilaku seksual. 

4. Memberikan pengetahuan tentang kesalahan dan penyimpangan seksual. 

5. Mengurangi prostitusi, ketakutan terhadap seksual yang tidak rasional dan 

eksplorasi seks yang berlebihan. 

6. Menerangkan berbagai macam aspek, seperti aspek anatomis, biologis, 

psikologis, dan moral. Pendidikan seks yang benar harus memasukkan unsur-

unsur hak asasi manusia, nilai-nilai kultur, dan agama. 

7. Bertujuan membina keluarga dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. 
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8. Mempersiapkan agar remaja mengetahui lebih banyak mengenai seks dan 

akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, adat 

istiadat, kesiapan mental, dan material seseorang. 

9. Memberikan pengetahuan dan mendidik anak agar berperilaku yang baik 

dalam hal seksual, sesuai dengan norma agama, sosial dan kesusilaan. 

Jadi tujuan pendidikan seks adalah untuk membentuk suatu sikap 

emosional yang sehat terhadap masalah seksual, dan membimbing anak ke arah 

hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab (terutama dalam kehidupan 

seksualnya). Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak menganggap seks itu suatu 

yang menjijikan dan kotor. Tetapi merupakan anugrah Tuhan dan berfungsi 

penting untuk kelanggengan kehidupan manusia, belajar menghargai kemampuan 

seksnya dan hanya menyalurkan dorongan tersebut untuk tujuan tertentu (yang 

baik) dan pada waktu yang tertentu saja. (http://forum.kompas.com/urban-

life/21769-pendidikan-seks.html) 

Garis besarnya, pendidikan seks terutama pada masa remaja adalah sangat 

penting karena pada masa tersebut remaja sedang berusaha untuk mencari jati 

dirinya. Orang tua perlu membekali anak remajanya dengan pendidikan seks, agar 

anak bisa menerima dirinya, dengan berbagai perubahan fisik dan psikologis. 

Oleh karena itu, pendidikan seks mempunyai peranan yang besar bagi remaja 

terhadap pengambilan keputusan dalam masalah seks. 

Maksud dari pendidikan seks, seperti dikatakan Profesor Gawshi, 

adalah untuk memberi pengetahuan yang benar kepada anak yang 

menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di 
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masa depan kehidupannya, dan pemberian pengetahuan ini menyebabkan 

anak menyebabkan anak memperoleh kecenderungan logis yang benar 

terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi. Sementara itu, Syekh Abdullah 

Nashih Ulwan Nasih mendefinisikan pendidikan seksual sebagai pengajaran, 

penyadaran, dan penerangan kepada Anak sejak ia memikirkan masalah- masalah 

seksual, hasrat, dan pernikahan sehingga ketika anak itu menjadi pemuda, tumbuh 

dewasa, dan memahami urusan-urusan kehidupan maka ia mengetahui kehalalan 

dan keharaman. Dengan memperhatikan kedua definisi tersebut, kita memahami 

bahwa keduanya memberikan tekanan pada pembekalan anak mumayiz dengan 

kaidah-kaidah yang mengatur perilaku seksual untuk menghadapi sikap-sikap 

seksual dan reproduksi yang mungkin menimpa kehidupannya di masa depan. 

Pendidikan seksual membekali individu dengan konsep-konsep kehalalan dan 

keharaman yang oleh Profesor Gawshi disebut dengan ‟pengetahua n yang benar‟. 

Hal-hal dalam dua definisi tersebut diharapkan dapat membantu si anak dalam 

mewujudkan kesucian diri dan beradaptasi secara baik dengan syahwat 

seksualnya, dan bisa bersikap benar ketika menghadapi masalah seksual. 

(http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2198173-pengertian-pendidikan-

seks/) 

Materi pendidikan seks sangat bervariasi dari satu tempat ke lain tempat, 

sebuah survey oleh Margaret Terry Orr dalam Sarwono (2101:238-239) 

menunjukkan bahwa materi pendidikan seks adalah sebagai berkut : 

http://id.shvoong.com/social-sciences/%20education/2198173-pengertian-pendidikan-seks/
http://id.shvoong.com/social-sciences/%20education/2198173-pengertian-pendidikan-seks/
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1. Masalah-masalah yang dibicarakan dikalangan remaja sendiri yang terdiri : 

a. Perkosaaan 

b. Masturbasi 

c. Homoseksualitas 

d. Disfungsi seksual 

e. Eskploitasi seksual 

2. Kontrasepsi dan pengaturan kesuburan 

a. Alat KB 

b. Pengguguran 

c. Alternatif-alternatif dari pengguguran 

3. Nilai-nilai seksual 

a. Seks dan nilai-nilai moral 

b. Seks dan hukum 

c. Seks dan media massa 

d. Seks dan nilai nilai religi 

4. Perkembangan remaja dan reproduksi manusia 

a. Penyakit menular seksual 

b. Kehamilan dan kelahiran 

c. Perubahan-perubahan pada masa puber 

d. Anatomi dan fisiologi 

e. Obat-obatan alkhohol dan seksa 

5. Ketrampilan dan perkembangan sosial 

a. Berkencan 

b. Cinta dan perkawinan 
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6. Topik-topik lainya 

a. Kehamilan pada remaja 

b. Kepribadian dan seksualitas 

c. Mitos – mitos yang dikenal umum 

d. Kesuburan 

e. Keluarga Berencana 

f. Menghindari hubungan seks 

g. Teknik-teknik hubungans seks 

 

1.6 Definisi Konsep 

1. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal merupakan aktivitas penyampaian pesan oleh satu 

orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang 

dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan 

balik segera  

2. Orang Tua  

Orang tua adalah pria dan wanita yang mempunyai hubungan ikatan baik itu 

secara biologis maupun sosial dan mampu mendidik, merawat, membiayai 

serta membimbing hidup orang lain yang dianggap anak secara 

berkesinambungan 

3. Remaja 

Remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa 

yang berusia antara 12-22 tahun dimana dalam prosesnya ada perubahan yang 

menuju ke arah kematangan fisik, psikis, status social dan bertambahnya 

tuntutan masyarakat terhadapnya. 
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4. Pendidikan Seks 

Pendidikan seks merupakan upaya transfer pengetahuan dan nilai tentang fisik-

genetik dan fungsinya khususnya yang terkait dengan jenis (sex) laki-laki dan 

perempuan sebagai kelanjutan dari kecenderungan manusia untuk tertarik dan 

mencintai lawan jenisnya. 

 

1.7 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dapat dikemukakan 

sebagai berikut. Keterbukaan komunikasi interpersonal yang dimaksud di sini 

adalah proses bertukar pendapat dengan mendiskusikan atau menyampaikan 

informasi, ide-ide dan gagasan antara orang tua dan remaja tentang masalah 

seksual yang bertujuan untuk saling mempengaruhi tingkah laku yang meliputi 

keluasan, yaitu banyaknya topik yang disampaiakn antara orang tua dan remaja 

anak dalam berkomunikasi tentang pendidikan seks. Kedalaman yaitu sejauhmana 

antara orang tua dan remaja memiliki keinginan untuk terbuka dengan anak dalam 

berkomunikasi tentang pendidikan seks. Indikator yang digunakan adalah:  

1. Masalah di Kalangaan remaja  

2. Kontrasepsi dan pengaturan kesuburan 

3. Nilai nilai seksual 

4. Perkembangan remaja dan reproduksi 

5. Ketrampilan dan perkembangan 

6. Topik lainya 
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1.8 Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang menekankan pada 

pengukuran pada suatu populasi atau sampel tertentu. Tujuan penggunaan 

pendekatan ini adalah untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2010:08). Data yang dikumpulkan biasanya berupa angka numerik 

yang selanjutnya dianalisis secara kuantitatif 

2. Lokasi dan waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di perumahan Batumas Chandra Asri Pandaan. 

Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama satu bulan. 

3. Tipe Penelitian 

Tipe dalam penelitian ini yaitu deskriptif dimana bertujuan untuk 

mengeksplorasi dan klarifikasi berkaitan dengan suatu fenomena atau 

kenyataan social yang terjadi dalam masyarakat dengan jalan mendeskripsikan 

sejumlah variable yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 

2008:20). 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2002:72) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya.  
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Dalam penelitian ini yang dimaksud dan ditentukan sebagai populasi 

adalah keluarga yang memiliki anak remaja di perumahan Batumas Pandaan 

yang berjumlah 184 kepala keluarga. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2002:73), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun mengenai 

besarnya sampel menurut Arikunto (2002:174) memberikan pedoman untuk 

menentukan besarnya sampel dari suatu populasi yaitu: bila populasinya di 

bawah 100 sebaiknya diambil semua untuk dijadikan sampel, dan apabila 

jumlah populasinya 100 ke atas dapat diambil 10-15% atau 20-25%.  

Sampel dalam penelitian ini adalah remaja dan juga orang tua yang 

tinggal di perumahan Batumas Pandaan yang memiliki keterbukaan 

komunikasi antara keduanya mengenai pendidikan seks. Besarnya sampel 

dalam penelitian ini adalah 30 orang tua dan 30 remaja. Adapun teknik 

sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu pemilihan 

sample berdasarkan tujuan penelitian ( Bulaeng, andi, 2004 ). Adapun 

karakteristik informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Remaja dan orang tua yang tinggal di Perumahan Batumas Pandaan 

2) Remaja berusia 13 – 19 tahun 

3) Antara orang tua dan remaja tersebut memiliki keterbukaan tentang 

pendidikan seks. 

4) Mereka bersedia disajikan sebagai responden  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Angket 

Angket atau yang biasa disebut dengan kuisioner adalah teknik 

pengumpulan data melalui pembuatan daftar pertanyaan dengan pembuatan 

daftar pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh 

peneliti (Hamidi, 2010:140). Sejumlah pertanyaan yang tertulis tersebut 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam hal laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui oleh responden.  

Kuesioner merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh jawaban dari para responden, yang kemudian nantinya jawaban 

dari para responden tersebut diukur dengan menggunakan skala likert. 

b. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data maupun arsip-

arsip tertulis berupa profil responden, profil lokasi penelitian dan lain-lain.  

6. Teknik Pengukuran Data 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan teknik kuantitatif, 

yaitu analisis terhadap data yang telah diberi skor sesuai dengan skala 

pengukuran yang telah ditetapkan dan untuk menganalisis data-data tersebut 

akan dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. 

Menggunakan data instrumen skala ordinal. Dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert karena skala liert mempunyai gradasi dari positif hingga negatif 

(Sugiyono, 2002:107). Selain itu juga untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan 

sistem skor sebagai berikut: 



38 

a. Pilihan jawaban alternafif jawaban sangat terbuka diberi skor  (4) 

b. Pilihan jawaban alternafif jawaban terbuka diberi skor   (3) 

c. Pilihan jawaban alternafif jawaban tidak terbuka diberi skor   (2) 

d. Pilihan jawaban alternafif jawaban  sangat tidak terbuka diberi skor  (1) 

7. Instrumen Penelitian 

Instrumen penenlitian yang digunakan dalam pengambilan data 

penelitian adalah sebagai berikut:  

No Tema  Item 

1. Masalah di Kalangaan remaja 1. Masturbasi 

2. Ddisfungsi seksual 

3. Eeksploitasi seksual 

2. Kontrasepsi dan pengaturan 

kesuburan 

1. Alat KB 

2. Pengguguran 

3. Nilai nilai seksual 1. Seks dan nilai moral 

2. Seks dan nilai religi 

4. Perkembangan remaja dan 

reproduksi 

1. Penyakit menular seksual 

2. Kehamilan dan kelahiran 

3. Anatomi dan Fisiologi 

4. Perubahan perubahan pada masa 

puber 

5. Ketrampilan  dan perkembangan 1. Berkencan 

2. Cinta dan perkawinan 

6. Topik lainya 1. Kehamilan pada remaja 

2. Kepribadian dan sekualitas 

3. Menghindari hubungan seks 

 

8. Teknik Analisis Data 

Setelah data didapat, selanjutnya akan dianalisis dengan metode yang 

sesuai dan mudah dipahami. Tujuannya agar data mentah yang didapat di 

lapangan mempunyai arti dan makna guna menjawab permasalahan yang ada. 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan teknik kuantitatif, yaitu 

analisis terhadap data yang telah diberi skor sesuai dengan skala pengukuran 

yang telah ditetapkan dan untuk menganalisis data-data tersebut akan 

dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik.  



39 

Penelitian ini dilakukan dengan instrumen skala ordinal. Menurut 

Sugiyono (2000 : 70) skala ordinal adalah skala yang berjenjang dimana 

sesuatu “lebih” atau “kurang” dari yang lain. Data yang diperoleh dari 

pengukuran dengan skala ini disebut data ordinal yaitu data berjenjang yang 

jarak antara dua data dengan yang lain tidak sama. 

Untuk mendapatkan data kuantitatif, pengukurannya dilakukan dengan 

mempergunakan skala likert yaitu jawaban setiap item terdiri dari 4 alternatif 

pilihan. Dengan jenis pertanyaan positif dan negatif. Untuk pertanyaan, 

jawaban a diberi nilai 4, jawaban b diberi nilai 3, menjawab c diberi nilai 2, 

dan yang menjawab d nilai 1  

Proses dari analisis kuantitatif dibagi menjadi tiga tahap, yang satu 

sama lain saling berkaitan erat. Tahap pertama dan tahap kedua adalah tahap 

pokok yang disebut tahap pengorganisasian data. Adapun tahap yang terakhir 

adalah tahap penentuan hasil, khususnya pada tahap kedua dan ketiga, 

pengetahuan dan pengukuran yang cermat menurut ilmu statistik sangatlah 

diperlukan. Kenyataannya inilah yang menyebabkan analisis kuantitatif ini 

disebut juga analisis statistik. 

Dan data yang sudah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan 

menggunakan rumus prosentase yaitu (Bungin , 2005 :172) 

 

Keterangan : 

N = jumlah kejadian 

fx = frekuensi jawaban 
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Dalam penelitian ini digunakan teknik statistik dengan rumus kelas 

interval, dimana tujuannya agar jarak antar kelas sama. 

 

Rentang (R) = skor terbesar-skor terkecil 

Sebelum membahas hasil dari analisis data, peneliti akan menetukan 

interval terlebih dahulu berdasarkan rumus Struges (Dajan, 2000:87) yang 

bertujuan untuk melihat dimana posisi nilai rata-rata sehingga dapat diketahui 

tingkat keterbukaan komunikasi antara remaja dengan orang tua masuk dalam 

kategori sangat terbuka, terbuka, tertutup atau sangat tertutup.  

 

 

Berdasarkan hasil rentang skala, dapat ditentukan skala sebagai berikut : 

No Rentang Kriteria 

1 1–1,74 Sangat tertutup 

2 1,75–2,4 Tertutup 

3 2,5–3,24 Terbuka 

4 3,25–4 Sangat terbuka 

 


