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MOTTO 

 

Orang tua adalah motivasi terbesar untuk melakukan yang terbaik. 

Berusaha melakukan yang terbaik sebagai tanda sedikit balas budi atas cinta kasih 

orang tua. Berserah akan hasil dari apa yang telah diusahakan. Hasil yang didapat 

merupakan produk dari besarnya usaha. 
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RINGKASAN 
 

HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI IBU-ANAK 
DENGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA PUTRI  

DI SMKN 2 PONOROGO 
 

Galuh Widiarnita 
 
 Masa remaja merupakan masa dimana selalu ingin mencoba-coba sesuatu 
yang baru, hal inilah yang bisa membawa remaja masuk pada hubungan seks 
pranikah dengan segala akibatnya Angka kejadian seks pranikah di Indonesia 
semakin tahun semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan antara peran ibu dalam komunikasi ibu-anak dengan perilaku seksual 
remaja putri di SMKN 2 Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian analitik observasional 
cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random 
sampling kelas X, XI, dan XII dengan  besar sampel  sebanyak 94 remaja putri 
usia 15-20 tahun. Instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner. Uji validitas 
instrumen dilakukan menggunakan SPSS  Pearson Product Moment. Uji 
reliabilitas menggunakan rumus Alpha. Uji statistik variabel dependen dan 
independen menggunakan Korelasi Spearman dengan taraf signifikasi 0,05. 

Hasil yang didapat mayoritas responden (96,8%) pernah bersentuhan, 59,6% 
pernah berciuman, 2,1% pernah melakukan petting, 3,2% tidak pernah melakukan 
perilaku seksual apapun, dan tidak ada responden yang pernah melakukan 
hubungan seksual kelamin. Sebagian besar (33,0%) responden memiliki ibu yang 
mampu berkomunikasi cukup baik pada anak, sebanyak 29,8% responden 
memiliki ibu yang berkomunikasi dengan buruk, sebanyak 28,7% responden 
memiliki ibu yang mampu berkomunikasi baik, sebanyak 4,3% responden 
memiliki ibu yang berkomunikasi dengan sangat buruk dan juga yang 
berkomunikasi sangat baik pada anak. Hasil uji statistik diperoleh ρ=0,268 dan r=-
0,115. Nilai ρ (0, 268) < α (0,05) menunjukkan bahwa Ho diterima, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara peran ibu 
dalam komunikasi ibu-anak dengan perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 
Ponorogo. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menggambarkan bahwa tingginya 
angka perilaku seksual remaja putri bukan disebabkan dari faktor internal 
keluarga, namun dari faktor eksternal seperti pergaulan,  pengaruh teman sebaya, 
atau media massa. Ibu yang mampu melakukan komunikasi yang baik pada anak 
tidak menjamin anak terhindar dari perilaku seksual remaja. Untuk peneliti 
selanjutnya sebaiknya menggunakan metode wawancara dan menyusun instrumen 
yang baik dalam pengumpulan data untuk agar dperoleh data yang lebih akurat 
dan mendapatkan hasil yang lebih baik. 
 
Kata kunci : Peran ibu dalam komunikasi ibu-anak, perilaku seksual remaja putri 
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ABSTRACT 
 

RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER’S ROLE IN MOTHER-CHILD 
COMMUNICATION WITH SEXUAL BEHAVIOR OF ADOLESCENT GIRLS 

IN SMKN 2 PONOROGO 
 

Galuh Widiarnita 
 

Adolescence is a period where adolescent always want to try new thing, it 
cost them premarital sex and all the consequences. Premarital sex incident in 
Indonesia rise every year. This study aims to analyze the relationship between 
mother’s role in mother-child communication with sexual behavior of adolescent 
girls in SMKN 2 Ponorogo.  

This study use an observational analytic design with cross sectional study. 
The samples were 94 adolescent girls aged 15-20 years was conducted using 
random cluster sampling technique in class X, XI, and XII. This study instrument 
is a the form of questionnaires. The validity test of instruments used SPSS system 
of Pearson Product Moment. The reliability test used Alpha formula. And the 
bivariate statistic test used Spearman correlation with 0,05 significance level. 
 The result is majority of respondents (96.8%) ever to touch, 59.6% ever do 
kissing, 2.1% ever done petting, 3.2% have never done anything sexual behavior, 
and no respondent who ever had sexual intercourse. Majority of respondens 
(33,3%) have mother who can doing quite good communication, 28,7% doing 
good communication, 29,8% doing bad communication, 4,3% doing  very bad 
communication or very good in mother-child communication.  Statistic test results 
obtained ρ=0,268 and r=-0,115. It indicated that there was no significance 
relationship between mother role in mother-child communication with sexual 
behavior of adolescent girls in SMKN 2 Ponorogo.  

This result showed that higher of adolescent gilrs sexual behavior did not 
caused of family factor, but  the external domain Mother that was able to 
communicate well do not guarantee their daughter could avoid sexual behavior. 
Suggestion for the next study use interview methode and good instrument to get 
acurate data and better result. 

 
Keyword : Role mother in mother-child communication, sexual behavior of 
adolescent girls 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



xi 

 

DAFTAR ISI 

 
 

Sampul Depan ................................................................................................. i 
Sampul Dalam ................................................................................................. ii 
Persyaratan Gelar ............................................................................................ iii 
Surat Pernyataan ............................................................................................. iv 
Lembar Pengesahan ........................................................................................ v 
Motto .............................................................................................................. vi 
Ucapan Terima Kasih ..................................................................................... vii 
Ringkasan ....................................................................................................... ix 
Abstract .......................................................................................................... x 
Daftar isi ......................................................................................................... xi 
Daftar tabel ..................................................................................................... xiii 
Daftar gambar ................................................................................................. xiv 
Daftar lampiran ............................................................................................... xv 
Daftar singkatan dan istilah ........................................................................... xvi 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1 
1.2 Rumusan Masalah .......................................................................... 5 
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................ 5 
1.3.1  Tujuan Umum ............................................................................ 5 
1.3.2  Tujuan Khusus ........................................................................... 5 
1.4 Manfaat .......................................................................................... 6 
1.4.1  Manfaat Teoritis ......................................................................... 6 
1.4.2  Manfaat Praktis .......................................................................... 6 
 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Remaja Putri .................................................................................. 7 
2.1.1  Pengertian Remaja Putri ............................................................ 7 
2.1.2  Batasan Usia Remaja Putri ........................................................ 8 
2.1.3  Tahap Perkembangan Remaja Putri .......................................... 8 
2.1.4  Tugas Perkembangan Remaja Putri ........................................... 13 
2.1.5  Kebutuhan Masa Remaja Putri .................................................. 14 
2.1.6  Perilaku Seksual Remaja Putri ................................................... 15 
2.2 Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak ........................................ 21 
2.2.1  Pengertian Peran Ibu ................................................................. 21 
2.2.2  Macam-Macam Peran Ibu ......................................................... 21 
2.2.3  Hubungan Ibu-Anak .................................................................. 33 
2.2.4  Komunikasi Ibu-Anak ................................................................ 35 
2.3 Hubungan Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak dengan  
       Perilaku Seksual Remaja ............................................................... 51 
 

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN  
3.1 Kerangka Konseptual .................................................................... 54 
3.2 Hipotesis Penelitian ....................................................................... 57 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



xii 

 

BAB 4 METODE PENELITIAN  
4.1 Rancangan Penelitian .................................................................... 58 
4.2 Populasi dan Sampel ...................................................................... 58 
4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................ 59 
4.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel .................................. 59 
4.5 Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 60 
4.5.1  Prosedur Pengambilan Data .................................................... 61 
4.5.2  Uji Validitas .............................................................................. 62 
4.5.3  Uji Reliabilitas ........................................................................... 63 
4.6   Analisa Data ................................................................................ 63 
4.6.1  Pengolahan Data ....................................................................... 63 
4.6.2  Teknik Analisis .......................................................................... 65 
4.7   Kerangka Kerja ........................................................................... 66 
4.8   Ethical Clearence ........................................................................ 67 
4.9   Keterbatasan ................................................................................ 67 
4.10 Jadual Penelitian .......................................................................... 68 
 

BAB 5 HASIL DAN ANALISA 
5.1 Hasil Penelitian ............................................................................. 69 
5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................... 69 
5.1.2 Penyajian Data ............................................................................ 70 
5.2 Analisa Hasil Penelitian ................................................................ 75 
5.2.1 Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak di SMKN 2 

Ponorogo .................................................................................... 76 
5.2.2 Perilaku Seksual Remaja Putri Di SMKN 2 Ponorogo .............. 77 
5.2.3 Hubungan antar Variabel ........................................................... 78 

 
BAB 6 PEMBAHASAN ................................................................................ 81 
 
BAB 7 PENUTUP 

7.1 Kesimpulan .................................................................................... 88 
7.2 Saran .............................................................................................. 89 
 

Daftar Pustaka ................................................................................................. 91 
Lampiran  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



xiii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel  Keterangan Hal 
Tabel 2.1 Klasifikasi Stadium Maturitas Seks Sekunder pada 10 
 Perempuan menurut Tanner 
Tabel 4.1  Definisi  Operasional Variabel  Penelitian   59 
Tabel 4.2 Skor Item Skala Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu- 60 
 Anak 
Tabel 4.3 Item  Soal Variabel  Peran Ibu  dalam Komunikasi  61 
 Ibu-Anak 
Tabel 4.4 Kode Hasil Ukur Variabel Perilaku Seksual Remaja 64 
Tabel 4.5  Kode Hasil Ukur Status Pacaran 64 
Tabel 4.6  Kode Hasil Ukur Kehadiran Ibu 64 
Tabel 4.7 Kode Hasil Ukur Pekerjaan Ibu 64 
Tabel 4.8 Kode Hasil Ukur Pendidikan Ibu 64 
Tabel 4.9  Jadual  Kegiatan  Penelitian   68  
Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 70 
Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman 70 
 Pacaran  
Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Pertama Kali  71 
 Pacaran 
Tabel 5.4  Karakteristik Responden Berdasarkan Kehadiran Ibu 71 
Tabel 5.5  Karakteristik Responden Berdasarkan Jangka Waktu  72 
 Tidak Tinggal Bersama Ibu 
Tabel 5.6  Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu 72 
Tabel 5.7 Karakteristik Responden BerdasarkanPendidikan Ibu 73 
Tabel 5.8 Distribusi Partner Perilaku Seksual Remaja Putri 74 
Tabel 5.9 Distribusi Alasan Melakukan Perilaku Seksual 74 
Tabel 5.10 Distribusi Sumber Informasi Seksualitas 75 
Tabel 5.11 Distribusi Responden berdasarkan Peran Ibu dalam  76 
 Komunikasi Ibu-Anak 
Tabel 5.12 Hubungan antara Variabel Luar dengan Variabel Peran 78 
 Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak 
Tabel 5.13 Hubungan antara Variabel Luar dengan Variabel Perilaku 78 
 Seksual Remaja Putri 
Tabel 5.14 Hubungan antara Variabel Peran Ibu dalam  Komunikasi  80 
 Ibu-Anak dengan Variabel Perilaku Seksual Remaja Putri 
  
  
 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar Keterangan Hal 
Gambar 2.1  Tahap Perkembangan Pubertas pada Perempuan  10 
 Menurut Tanner  
Gambar 3.1  Kerangka Konseptual Penelitian 54  
Gambar 4.1 Rancangan Penelitian  58 
Gambar 4.2 Kerangka  Kerja  Penelitian   66 
Gambar 5.1 Karakteristik Perilaku Seksual Remaja Putri  77 
 SMKN 2 Ponorogo  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 
Lampiran Keterangan Hal 
Lampiran 1  Surat Pengantar Pendidikan Pengambilan Data  95 
  Penelitian Di SMKN 2 Ponorogo 
Lampiran 2  Jadual Kegiatan 96 
Lampiran 3  Penjelasan dan Informasi (Informed) 97 
Lampiran 4   Pernyataan Persetujuan (Concern) 98 
Lampiran 5  Instrumen Penelitian 99 
Lampiran 6   Lembar Konsultasi  103 
Lampiran 7  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  104 
  Penelitian 
Lampiran 8  Tabulasi Skor Variabel Peran Ibu dalam  114 
  Komunikasi Ibu-Anak 
Lampiran 9  Tabulasi Data Responden 118 
Lampiran 10  Hasil Uji Statistik 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



xvi 

 

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH 
 
 
Aborsi  : menggugurkan kehamilan 
Abstrak  : tidak berwujud, tidak berbentuk 
Adaptation  : adaptasi; penyesuaian  
Adolescent fertility rate  : Angka kehamilan remaja 
Agresif : bersifat atau bernafsu menyerang 
AIDS  : Acquired Immunodeficiency Syndrome   
Akumulasi   : pengumpulan, penimbunan, penghimpunan 
Altruisme : paham/ sifat yang lebih memperhatikan dan 

mengutamakan kepentingan orang lain 
ASEAN : Association of South East Asia Nations 
BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional 
BP  : Bimbingan Penyuluhan 
Deep kissing  : ciuman dengan permainan lidah 
Ditjen  : Direktorat Jenderal 
Ektramarital  : di luar perkawinan 
Estrogen : hormon seks wanita berperan untuk perkembangan 

 ciri kelamin sekunder dan selama siklus mentruasi 
Genital   : berhubungan dengan organ-organ reproduksi 
Heteroseksual  : cenderung untuk melakukan hubungan seksual dengan  

orang yang berbeda jenis kelamin 
HIV  : Human Immunidefisiency Virus 
Hormon : zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh 

kelenjar endkrin dan menimbulkan suatu efek pada 
bagian tubuh yang lain 

Impulsivitas  : tindakan cepat  secara tiba-tiba menurut gerak hati 
Intelegensi : keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk 

beradaptasi pada, dan belajar dari, pengalaman hidup 
sehari-hari 

KBBI  : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Kognitif  : berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris 
Kontinu  : berkesinambungan, berkelanjutan, terus menerus 
KPPA : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 
Libido  : hasrat seksual 
Light petting  : aktivitas seksual di wilayah tubuh bagian atas 
Marital  : dalam ikatan perkawinan 
Mutasi  : keluar dari sekolah 
NAPZA  : Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif 
Necking  : berciuman sampai ke arah dada 
Non-marital  : tanpa perkawinan 
Nonverbal  : tidak secara lisan 
PBB  : Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Permisif : sifat terbuka (suka membolehkan, suka mengizinkan) 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



xvii 

 

Petting : pergesekan alat kelamin untuk memuaskan hasrat 
seksualnya 

PIK : Pusat Informasi dan Konseling 
PMS  : Penyakit Menulat Seksual 
PKBI  : Pusat Keluarga Berencana Indonesia 
PKBR  : Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja 
PL  : Penyehatan Lingkungan 
Postmarital  : setelah perkawinan 
PP  : Pengendalian Penyakit 
Pranikah   : sebelum  menikah 
Premarital  : sebelum perkawinan 
Progesteron : hormon seks wanita yang esensial bagi kehidupan 

normal  dan untuk mempertahankan kehamilan 
Promotif  : bersifat memajukan atau meningkatkan 
Pubertas : akil baliq, usia ketika organ reproduksi berfungsi secara 

aktif 
Religiusitas  : pemahaman tingkat agama 
RI  : Republik Indonesia 
Sexual intercourse   : Hubungan seksual, senggama 
SMA : Sekolah Menengah Atas 
SMKN   : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 
SMP  : Sekolah Menengah Pertama 
SPSS  : Systematical Product & Service Solution 
STI  : Sexual Transmitted Infection 
Transisi  : peralihan dari keadaan pada yang lain 
Unsafe abortion  : aborsi yang tidak aman 
Verbal  : secara lisan 
Vokasional : bersangkutan dengan sekolah kejuruan, bersangkutan 

dengan bimbingan kejuruan 
WHO  : World Health Organization  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di era sekarang ini masalah seksual remaja menjadi topik yang banyak 

diperbincangkan. Telah banyak dilakukan penelitian mengenai perilaku seksual 

remaja. Masa remaja merupakan masa dimana selalu ingin mencoba-coba 

sesuatu yang baru, hal inilah yang akan membawa remaja masuk pada 

hubungan seks pranikah (premarital sexsual) dengan segala akibatnya 

(Khusnul, dkk, 2009). 

Remaja merupakan suatu masa peralihan antara kanak-kanak menjadi 

dewasa, terjadi kematangan fisik, psikis, dan psikososial, dengan batasan usia 

menurut WHO antara 10-20 tahun. Anak perempuan akan mendapat 

menstruasi, sebagai tanda bahwa sistem reproduksinya sudah aktif (Sarwono, 

2011).   

Angka kejadian seks pranikah di Indonesia semakin tahun semakin 

meningkat, pernyataan ini sesuai dengan data–data yang terhimpun dari 

beberapa tahun sebelumnya. Penelitian Yayasan Kusuma Buana (1993) di 12 

kota besar menunjukkan bahwa 10% remaja putri dan 31% remaja putra 

mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah. Di tahun 2005 yayasan 

DKT Indonesia memfokuskan penelitiannya di empat kota besar antara lain: 

Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Medan. Hasilnya Jabodetabek 51%, 

Bandung 54%, Surabaya 47%, dan Medan 52%. Menurut survei Komnas 

Perlindungan Anak di 33 Provinsi 2008 menyimpulkan  97% remaja SMP dan 
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SMA pernah menonton film porno, 93,7% remaja SMP dan SMA pernah 

ciuman, genital stimulation (meraba alat kelamin) dan oral seks (seks melalui 

mulut), 62,7% remaja SMP dan SMA tidak perawan, dan 21,2% remaja 

mengaku pernah aborsi. Perilaku seks bebas pada remaja tersebar di kota dan 

desa pada tingkat ekonomi kaya dan miskin (BKKBN, 2012). 

Data Pusat Keluarga Berencana Indonesia (PKBI, 2006) menunjukkan 

bahwa 2,5 juta perempuan pernah melakukan aborsi per tahun, 27% dilakukan 

oleh remaja (±700 ribu), sebagian besar dilakukan dengan cara tidak aman, dan  

30-35% aborsi ini adalah penyumbang terhadap tingkat kematian ibu (maternal 

mortality rate) Indonesia yang saat ini berada pada peringkat tertinggi di 

ASEAN (BKKBN, 2010).  

Ketua Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) 

Ponorogo, Wulandari (2010), mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei 

secara acak yang telah mereka lakukan selama enam bulan terakhir hasilnya, 

jumlah remaja putri yang pernah melakukan hubungan pranikah atau seks 

pranikah mencapai kisaran 80%. Hasil analisa data di atas menunjukkan bahwa 

angka kejadian seks pranikah oleh remaja putri di wilayah Ponorogo tergolong 

tinggi.  

 Data siswa mutasi di SMKN 2 Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

menunjukkan bahwa 29% dari total siswa yang mutasi adalah dengan alasan 

menikah akibat hamil di luar nikah. Untuk mendapatkan informasi yang lebih 

lanjut, dilakukan wawancara singkat dengan guru BP dan diketahui bahwa 

67% dari mereka yang hamil di luar nikah tinggal bersama orang tua yang 

tidak lengkap (hanya ayah) dengan berbagai alasan.   
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Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah 

membentuk suatu program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja 

(PKBR) sebagai antisipasi meningkatnya perilaku seks bebas pada remaja yang 

saat ini sudah sangat mengakhawatirkan. Pemerintah harus meningkatkan 

program sosialisasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja. Data 

BKKBN (2012) menunjukkan Provinsi Jawa Timur jumlah Pusat Informasi 

dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) mencapai 74,12% terhadap jumlah 

kecamatan. Namun angka kejadian seksual pranikah masih tinggi. Untuk itu, 

pemerintah perlu meningkatkan adanya PIK – Remaja di daerah-daerah dan 

harus terus dipantau (Herlini, 2011). 

Hasil penelitian Seotjiningsih (2006) menunjukkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku seks pranikah remaja adalah hubungan orang tua-

remaja, tekanan negatif teman sebaya, pemahaman tingkat agama (religiusitas), 

dan eksposur media pornografi memiliki pengaruh yang signifikan, baik 

langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku seksual pranikah remaja.  

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang berpengaruh 

terhadap perkembangan anak, perkembangan fisik, mental, dan spiritual yang 

akan diwujudkan dalam tingkah laku. Pola hidup keluarga, termasuk pola asuh 

orang tua dapat dipakai sebagai faktor untuk memprediksi penyebab perilaku 

menyimpang (Hadi, 2008).  Perilaku-perilaku individu merupakan akumulasi 

dari interaksi antar anggota masyarakat terutama yang berada di dalam rumah. 

Anak lelaki akan mencari figur pada seorang ayah demikian pula anak gadis 

akan mencari figur perempuan kepada ibunya (Ibrohim, 2009).  
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Solusi yang baik untuk menghindari anak terjerumus dalam kenakalan, 

adalah dengan meningkatkan kualitas komunikasi tanpa melupakan pendidikan  

agama. Jika komunikasi ibu dan anak lancar maka peluang kenakalan remaja 

akan menurun  (Herawati, 2011). 

Telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Hanum (2010) tentang 

hubungan antara komunikasi ibu-anak dengan perilaku seksual pada remaja 

putri selama masa pacaran yang hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara komunikasi ibu-anak dengan perilaku seksual pada remaja 

putri selama masa pacaran. Pernyataan ini disangkal oleh penelitian yang 

dilakukan Nursal (2007). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian 

besar remaja yang berperilaku seksual beresiko berat adalah mereka yang tidak 

melakukan komunikasi aktif dengan orang tua. Pernyataan ini dikuatkan oleh 

penelitian Nuranti (2009) yang menyatakan bahwa orang tua (ayah dan ibu) 

yang bekerja meningkatkan skor rata-rata sikap remaja terhadap hubungan 

seksual pranikah.  

Beberapa teori di atas menjelaskan bahwa betapa penting peran orang tua 

terlebih ibu dalam keluarga, khususnya dalam perkembangan anak. Jika ibu 

adalah seorang wanita yang baik, akan baiklah kondisi keluarga. Sebaliknya, 

apabila ibu adalah wanita yang bersikap buruk, hancurlah keluarga (Karim, 

2006). Ketidakhadiran seorang ibu akan mengakibatkan komunikasi antara ibu 

dengan anak gadis tidak terjalin, dan secara langsung maupun tidak langsung 

kebutuhan psikologi anak tidak dapat terpenuhi. Kehadiran ibu pun tidak 

menjamin adanya komunikasi yang baik antara ibu dengan anak. 
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Penelitian ini dilakukan sebagai lanjutan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hanum (2010) serta mengingat bahwa profesi bidan 

mempunyai ruang lingkup tanggung jawab pada wanita sepanjang siklus 

kehidupan. Data dan teori di atas melatarbelakangi  peneliti untuk mencari 

hubungan antara peran ibu dalam komunikasi ibu-anak dengan perilaku seksual 

remaja putri di SMKN 2 Ponorogo. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah antara lain: 

1) Bagaimanakah gambaran peran ibu dalam komukasi dengan remaja putri 

di SMKN 2 Ponorogo? 

2) Bagaimanakah gambaran perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 

Ponorogo? 

3) Adakah hubungan antara peran ibu dalam komunikasi ibu-anak terhadap 

perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 Ponorogo?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara peran ibu dalam komunikasi ibu-anak 

dengan perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 Ponorogo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1)  Mengidentifikasi gambaran peran ibu dalam komukasi dengan remaja 

putri di SMKN 2 Ponorogo. 

2)  Mengidentifikasi gambaran perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 

Ponorogo. 
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3)  Menganalisis hubungan antara peran ibu dalam komunikasi ibu-anak 

dengan perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 Ponorogo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat menguatkan teori yang sudah ada tentang 

hubungan antara komunikasi ibu dan anak dengan tingkat perilaku seksual 

remaja, khususnya remaja putri.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran keadaan siswa dan 

sebagai bahan pertimbangan untuk menambah pendidikan berkaitan 

dengan peningkatan akhlak dan moral.  

2) Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran pada orang tua 

tentang perilaku seksual remaja putri jaman sekarang, sehingga para 

orang tua termotivasi untuk memenuhi kebutuhan anak tidak hanya 

membutuhkan materi (bio/fisik), namun juga memiliki kebutuhan 

psiko-sosio yang dapat dipenuhi dari komunikasi yang ekeftif antara 

orang tua dan anak. 

3) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran masyarakat tentang 

perilaku seksual remaja putri jaman sekarang, sehingga memotivasi 

pada masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap 

keadaan lingkungan terkait adanya perilaku menyimpang remaja. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Remaja Putri 

2.1.1 Pengertian Remaja Putri 

 WHO (1974) dalam Sarwono (2011: 12) mengungkapkan definisi 

remaja sebagai berikut : 

1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-

tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan 

seksual. 

2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa.  

3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relatif lebih mandiri 

 J. Piaget memandang adolescentia sebagai suatu fase hidup, dengan 

perubahan-perubahan penting pada fungsi intelegensi, tercakup dalam 

perkembangan aspek kognitif (Gunarsa, 2010: 202). 

 Anna Freud menggambarkan masa adolesensia sebagai suatu proses 

perkembangan meliputi perubahan-perubahan berhubungan dengan 

perkembangan psikoseksual, perubahan dalam hubungan dengan orang tua 

dan cita-cita mereka (Gunarsa, 2010: 202). 

 F. Neidhart juga melihat masa adolescentia sebagai masa peralihan 

ditinjau dari kedudukan ketergantungannya dalam keluarga menuju ke 

kehidupan dengan kedudukan mandiri (Gunarsa, 2010: 202). 
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Masa remaja merupakan fenomena fisik yang berhubungan dengan 

pubertas. Pubertas adalah bagian yang penting dari masa remaja yang lebih 

menekankan proses biologis yang akhirnya mengarah pada kemampuan 

bereproduksi (Moersintowati, 2002). 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

remaja putri adalah peralihan diri seorang perempuan dari masa kanak-

kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, 

psikologis, kognitif, dan sosial dimana mereka berusaha menjadi pribadi 

yang mandiri.  

 

2.1.2 Batasan Usia Remaja Putri 

 Menurut Mappiare (1982)  usia remaja 12-21 tahun pada perempuan. 

Rentang usia ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu remaja awal 12-17 tahun 

dan remaja akhir 17-21 tahun (dalam Ali & Asrori, 2010). Menurut ilmu 

pediatrik  rentang usia remaja putri antara 10-18 tahun (Moersintowati, 

2002).  

   

2.1.3 Tahap Perkembangan Remaja Putri 

1) Konopka (1973) dalam Agustiani 2006 membagi remaja menjadi 3 

bagian ditinjau dari sisi perkembangan psikologi, sebagai berikut : 

(1)  Masa remaja awal (12-15 tahun) 

Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak 

dan berusaha mengambangkan diri sebagai individu yang unik dan 

tidak tergantung pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah 
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penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya 

konformitas yang kuat dengan teman sebaya. 

(2) Masa remaja pertengahan (16-18 tahun) 

Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang 

baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun 

individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri (self-

directed). Pada masa ini remaja sudah mulai mengembangkan 

kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan 

membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan 

vokasional yang ingin dicapai. Selain itu penerimaan dari lawan 

jenis menjadi sangat penting bagi individu. 

(3) Masa remaja akhir (19-21 tahun). 

Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran 

orang dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan 

tujuan vokasional dan mengembangkan sense of personal identity. 

Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam 

kelompok teman sebaya dan orang dewasa. 

2) Proses perubahan pada remaja menurut Lerner & Hultsch (1983) dalam 

Agustiani (2006) antara lain:  

(1) Perubahan fisik 

 Rangkaian perubahan yang paling jelas nampak dialami remaja 

adalah perubahan biologis dan fisiologis. Perubahan hormon yang 

diproduksi oleh kelejar endokrin membawa perubahan dalam ciri-ciri 

seks primer dan memunculkan ciri-ciri seks sekunder. Gejala ini 
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menunjukkan bahwa fungsi reproduksi untuk menghasilkan keturunan 

telah mampu bekerja. Seiring dengan itu, berlangsung pula 

pertumbuhan yang pesat pada tubuh dan anggota tubuh mencapai 

proporsi seperti orang dewasa.  

 Perubahan ini mengakibatkan remaja harus menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan sekitarnya. Perubahan fisik juga berpengaruh 

terhadap self image remaja dan juga menyebabkan perasaan tentang diri 

berubah. Hubungan dengan keluarga ditampilkan remaja dengan 

menunjukkan kebutuhan akan privacy yang cukup tinggi. 

 

Gambar 2.1 Tahap Perkembangan Maturitas Seks Sekunder pada 
Perempuan menurut Tanner 

 
Tabel 2.1 Klasifikasi Stadium Maturitas Seks Sekunder pada 

Perempuan menurut Tanner 
Stadium Rambut pubis Payudara 

1 

2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 

Prapubertas 

Jarang, sedikit berpigmen, 
lurus batas medial labia 

 
Lebih hitam, mulai keriting, 
jumlah bertambah 

 
Kasar, keriting, banyak 
tetapi lebih sedikit daripada 
dewasa 

Prapubertas 

Payudara dan papila menonjol 
sebagai bukit kecil, diameter 
areola bertambah 

Payudara dan areola 
membesar, tidak ada 
pemisahan garis bentuk 

Areola dan papila membentuk 
bukit kedua 
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5 

 

Segitiga anita dewasa, 
menyebar ke permukaan 
medial paha 

Bentuk dewasa, papila 
menonjol, areola merupakan 
bagian dari garis bentuk umum 
payudara 

Sumber.IDAI, 2002   

(2) Perubahan emosional 

 Perubahan emosional merupakan akibat langsung dari perubahan 

fisik dan hormonal yang juga dipengaruhi lingkungan. Perubahan fisik 

dan hormonal menyebabkan perubahan seksual dan menimbulkan 

dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan baru. Keterbatasan kognitif 

dalam mengolah perubahan-perubahan baru tersebut bisa membawa 

perubahan besar dalam flukuasi emosinya. Dikombinasikan dengan 

pengaruh-pengaruh sosial yang juga senantiasa berubah, seperti tekanan 

dari teman sebaya, media massa, minat pada jenis kelamin lain, remaja 

menjadi lebih terorientasi secara seksual. Ini semua menuntut 

kemampuan pengendalian dan pengaturan baru atas perilakunya. 

(3) Perubahan  kognitif 

 Perubahan dalam kemampuan berpikir ini diungkapkan oleh 

Piaget (1972) sebagai tahap akhir yang disebut sebagai tahap formal 

operation dalam perkembangan kognitifnya. Dalam tahapan yang 

bermula pada umur 11-12 tahun ini, remaja tidak lagi terikat pada 

realitas fisik yang konkrit dari apa yang ada, remaja mulai mampu 

berhadapan dengan aspek yang hipotesis (sesuatu yangbelum terjadi 

tetapi akan terjadi)  dan abstrak (seperti pertemanan, demokrasi, moral) 

dari realitas. Bagaimana dunia ini tersusun tidak lagi dilihat sebagai 

satu-satunya alternatif yang mungkin terjadi. Misalnya aturan-aturan 
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dari orang tua, status remaja dalam kelompok sebayanya dan aturan-

aturan diberlakukan padanya tidak lagi dipandang sebagai hal yang 

tidak mungkin dirubah. Remaja telah mampu berpikir logis tentang 

kehidupannya seperti kehidupan apa yang akan ia tempuh di kemudian 

hari. 

(4) Perubahan psikososial 

Terdapat 5 bentuk perubahan dalam psikososial, yaitu: 

a. Identity 

Pada remaja terjadi perubahan identitas diri, menjadi sangsi 

terhadap personal sense dirinya dan untuk pengakuan dari orang 

lain dan lingkungan bahwa dirinya merupakan individu yang unik.  

b. Autonomy 

Remaja berusaha membentuk dirinya tidak tergantung, yaitu dengan 

mengurangi ikatan emosional dengan orang tua, mampu mengambil 

keputusan secara mandiri, dan membentu tanda personal dari nilai 

dan moral. 

c. Intimacy 

Selama remaja perubahan penting adalah kemampuan menjalin 

kedekatan dengan orang lain, khususnya teman sebaya. Pacaran 

menjadi penting sebagai konsekuensi kemampuan untuk menjalin 

hubungan melalui kepercayaan dan cinta. 

d. Sexuality 

Kegiatan seksual, kebutuhan untuk memecahkan nilai-nilai seksual 

dan moral terjadi pada masa ini. 
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e. Achievement 

Pengambilan keputusan bergantung dari evaluasi diri remaja 

mengenai kemampuan dari aspirasi dan harapan di masa mendatang 

dan dari masukan-masukan yang diterima. 

 Proses perkembangan biologis/fisik, kognitif, dan psikososial saling 

terjalin secara erat. Proses sosial membentuk proses kognitif, proses 

kognitif mengembangkan atau menghambat proses sosial, dan proses 

biologis mempengaruhi proses kognitif (Santrock, 2003: 23-24).   

 

2.1.4 Tugas Perkembangan Remaja Putri 

Pada setiap tahapan perkembangan manusia terdapat tugas-tugas 

tertentu yang berasal dari harapan masyarakat yang harus dipenuhi oleh 

individu yang disebut sebagai tugas perkembangan. Keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan tugas perkembangan pada periode usia 

tertentu akan mempengaruhi berhasil tidaknya seseorang dalam 

menjalankan tugas perkembangan pada periode usia selanjutnya. 

Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya 

meninggalkan sifat dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha 

mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Menurut 

Hurlock dalam Ali dan Asrori (2010) tugas-tugas perkembangan remaja 

adalah:  

1) Mampu menerima keadaan fisiknya  

2) Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa  

3) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang 

berlainan jenis dalam hal ini laki-laki 
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4) Mencapai kemandirian emosional  

5) Mencapai kemandirian ekonomi  

6) Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat 

diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat  

7) Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan 

orang tua 

8) Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan 

untuk memasuki dunia dewasa 

9) Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan 

10) Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab 

kehidupan keluarga 

 

2.1.5 Kebutuhan Masa Remaja Putri 

Kebutuhan fisik, sosial, dan emosional pada remaja menurut Mansur 

(2009) antara lain: 

1) Kebutuhan akan kasih sayang 

Kebutuhan kasih sayang meliputi menerima kasih sayang, pujian atau 

sambutan hangat, menerima penghargaan atau apresiasi dari keluarga, 

teman, guru atau orang lain.   

2) Kebutuhan ikut serta dan diterima kelompok  

Menyatakan afeksi pada kelompok, turut memikul tanggung jawab 

kelompok, serta menyatakan kesediaan dan kesetiaan padakelompok.  

3) Kebutuhan berdiri sendiri 

Remaja membutuhkan pegakuan dari lingkungannya bahwadia mampu 

melaksanakan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, 
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serta dapat bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan yang 

dikerjakan.   

4) Kebutuhan untuk berprestasi (need of achievement) 

Kebutuhan berprestasi bagi remaja berkembang karena ada dorongan 

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus 

menunjukkan kemampuan psikofisis.  

5) Kebutuhan pengakuan dari orang lain 

Kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan atas 

kemampuannya.  

6) Kebutuhan untuk dihargai 

 

2.1.6 Perilaku Seksual Remaja Putri 

1) Pengertian Perilaku Seksual Remaja Putri 

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh 

hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama 

jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari 

perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan 

bersenggama.  Objek seksualnya bisa  berupa  orang  lain, orang   dalam  

khayalan atau diri sendiri (Sarwono, 2011: 174-175). 

Meningkatnya sikap permisif dalam seksualitas remaja berkaitan 

dengan meningkatnya sikap permisif dalam budaya yang lebih besar. 

Permulaan remaja melakukan hubungan seksual berkaitan dengan 

tayangan adegan seks di TV.  Stimulasi diri merupakan bagian dari 

aktivitas seksual yang dilakukan oleh semua remaja dan salah satu 

bentuk pelampiasan seksual yang paling sering dilakukan. Remaja 
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memperoleh sebagian besar informasi mengenai seks dari teman 

sebaya, literatur, ibu, sekolah, dan pengalaman (Santrock, 2007: 294-

295). 

Perilaku seksual remaja putri adalah segala tingkah laku remaja 

perempuan yang didorong oleh hasrat seksual dengan diri sendiri atau 

orang lain, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. 

2) Dorongan Seksual pada Remaja Putri 

 Ada perbedaan antara dorongan seksual antara remaja laki-laki 

dengan remaja putri. Sifat dorongan seksual pada remaja putri menurut 

Tulus (1988) dalam Kusumaningrum (2007: 17-18): 

(1) Setelah menginjak usia remaja ingin mempunyai pacar 

(2) Lebih bersifat pasif dan menunggu 

(3) Hakikat untuk dimanja dan diperhatikan lebih tinggi 

(4) Lebih mampu menutupi hasrat seksualnya 

(5) Seks bermakna cinta, tidak terlepas dari perasaan 

(6) Gairah seksual bergerak perlahan 

(7) Lebih menghendaki rayuan daripada bertindak buru-buru 

Pada remaja putri sering berharap memiliki hubungan yang 

harmonis dan langgeng dengan pasangannya, kadang-kadang mereka 

mengijinkan terjadinya petting sampai hubungan seksual dengan 

harapan untuk semakin menguatkan hubungan mereka.  

Bagi remaja putri terjadinya hubungan seks pranikah dengan 

alasan cinta atau ikatan emosional yang kuat mengakibatkan semakin 

parahnya peristiwa-peristiwa seks di luar nikah. Untuk itu, remaja harus  
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mampu menguasai dorongan seksualnya, karena sekali seorang terlibat 

dalam hubungan seksual maka ia akan terus menginginkannya. 

3) Tingkat Perilaku Seksual Remaja Putri 

  Duvall dan Miller (1985) dalam Kusumaningrum (2007: 20) 

menjelaskan bahwa keintiman heteroseksual yang dilakukan oleh sepasang 

manusia mengikuti suatu proses peningkatan, yaitu mulai dari: 

(1) Sentuhan (berupa pegangan tangan, pelukan). 

 Di masa pacaran, sentuhan adalah sinyal bahwa dua orang yang 

bergandengan tangan merupakan sepasang kekasih. Bagi pasangan 

baru, sentuhan sangatlah berarti. Pada hubungan yang sudah 

berlangsung lama, hal yang sama bisa berlaku juga. Cinta pasangan 

sering diukur melalui sentuhannya.  

 Dari segi psikologi sentuhan lembut sangat berarti bagi orang 

yang menerimanya. Begitu pula bagi mereka yang sudah berpasangan, 

sentuhan ini akan memberikan sebuah energi yang dapat memperkuat 

hubungan yang sifatnya universal, bukan hanya hubungan kekasih tapi 

juga dalam keluarga. Sentuhan dan pelukan ini juga dapat 

memberikan ketenangan hati dan lebih semangat lebih. Hal inilah 

yang sering membuat orang merasa lebih baik dari sebelumnya. 

(2) Cium (mulai dari kecupan sampai deep kissing). 

 Ciuman diartikan sebagai bertemunya bibir atau pipi pada 

sesuatu, sesuatu itu bisa juga tangan, pipi, kening, bibir dan lain-lain. 

Ciuman dijadikan juga sebagai tanda rasa cinta dan kasih sayang, 

karena tidak mungkin orang yang menyayangi tidak pernah mencium.  
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 Ciuman dapat menyehatkan hati dan pikiran. Menyehatkan 

pikiran jika ciuman itu dilakukan pada kepala dan kening, karena 

ciuman adalah sentuhan yang sangat lembut dan halus yang dapat 

merileks-kan saraf-saraf kepala atau wajah yang tegang. Sedangkan 

ciuman menyehatkan hati dikarenakan ciuman dapat melepaskan 

hormon endorfin yang dapat membuat perasaan bahagia. Karena rasa 

bahagia tersebutlah yang dapat juga membuat seluruh badan dan jiwa 

sehat dan nyaman. 

(3) Petting, yaitu meraba-raba daerah erotic dari pasangan (biasanya 

mulai dari yang ringan (light petting) sampai pada merapa alat 

kelamin. 

 Petting adalah kissing and touching each other sexually. Artinya 

petting adalah aktivitas berciuman dan menyentuh seseorang secara 

hasrat seksual tapi menghindari penetrasi. Petting bertujuan untuk 

merangsang daerah-daerah tertentu dengan ciuman atau sentuhan 

sehingga keduanya mendapatkan kesenangan. 

 Bercumbu (petting) merupakan bentuk dari berbagai aktivitas 

fisik secara seksual, antara pria dan perempuan, yang lebih dari 

sekedar berciuman atau berpelukan yang mengarah kepada 

pembangkit gairah seksual, namun belum sampai berhubungan 

kelamin. Pada umumnya bentuk aktivitas yang terlibat dalam petting 

ini, melibatkan perilaku mencium, menyentuh atau meraba, 

menghisap, pada daerah-daerah erotik pasangan, seperti pada 

payudara pasangan perempuan, atau alat kelamin.  
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(4) Hubungan seksual (sexual intercourse). 

 Beberapa macam seks oral seperti Cunnilingus (laki-laki 

menstimulasi genital wanita dengan mulut dan lidah), Fellatio (wanita 

menstimulasi kelamin pria dengan mulut dan lidah ) tidak jarang 

dilakukan oleh para remaja. Beberapa alasan orang cenderung 

melakukan seks oral antara lain sebagai pemanasan, variasi, meniru 

adegan porno di film, menghemat tenaga, memang suka, dan untuk 

mencegah kehamilan. Walaupun pada remaja yang masih pacaran 

alasan seks oral adalah untuk menghindari kehamilan serta supaya 

tidak kehilangan keperawanan, kegiatan ini tidak dianjurkan. 

 Berhubungan kelamin (sexual intercourse), yaitu adanya kontak 

antara penis dan vagina, dan terjadi penetrasi penis kedalam vagina. 

Bila terjadi  ejakulasi  (pengeluaran  cairan  mani  yang  di  dalamnya  

terdapat jutaan sperma) dengan posisi alat kelamin laki-laki berada 

dalam vagina memudahkan  pertemuan  sperma  dan  sel  telur  yang  

menyebabkan terjadinya pembuahan dan kehamilan. 

Perilaku  seksual  aman  bagi remaja adalah  perilaku  seksual  tanpa  

mengakibatkan terjadinya  pertukaran  cairan  vagina  dengan  cairan  

sperma  misalnya dengan  bergandengan  tangan,  berpelukan,  berciuman. 

4) Faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja 

 Sarwono (2011) menyebutkan bahwa masalah seksualitas pada remaja 

timbul karena faktor-faktor berikut, yaitu: 

(1) Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual 

(libido   seksualitas)    remaja.    Peningkatan    hasrat    seksual     ini  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



20 

 

membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku tertentu. 

(2) Penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya 

penundaan usia perkawinan, baik secara hukum karena adanya 

undang-undang tentang perkawinan yang menetapkan batas usia 

menikah (sedikitnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria), 

maupun karena norma sosial yang makin lama makin menuntut 

persyaratan yang makin tinggi untuk perkawinan (pendidikan, 

pekerjaan, persiapan mental, dan lain-lain). 

(3) Sementara usia kawin ditunda, norma-norma agama tetap berlaku 

dimana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seks sebelum 

menikah. Bahkan larangannya berkembang lebih jauh kepada tingkah 

laku yang lain seperti berciuman dan masturbasi. Untuk remaja yang 

tidak dapat menahan diri akan terdapat kecenderungan untuk 

melanggar larangan-larangan tersebut. 

(4) Kecenderungan pelanggaran makin meningkat oleh karena adanya 

penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa 

yang dengan adanya teknologi canggih (video cassette, fotocopi, 

satelit, VCD, telepon genggam, internet, dan lain-lain) menjadi tidak 

terbendung lagi. Remaja yang dalam periode ingin tahu dan ingin 

mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media 

massa, khususnya karena mereka pada umumnya belum pernah 

mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang tuanya. 

(5) Orang tua, baik karena ketidaktahuannya maupun karena sikapnya 

yang masih mentabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak 
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tidak terbuka terhadap anak, malah cenderung membuat jarak dengan 

anak dalam masalah seksual ini. 

(6) Adanya kecenderungan pergaulan yang makin bebas antara pria dan 

wanita dalam masyarakat sebagai akibat berkembangnya peran dan 

pendidikan wanita makin sejajar dengan pria. 

 

2.2 Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak 

2.2.1 Pengertian Peran Ibu 

 Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat. Dalam  keluarga,  perilaku  ibu  dalam  

keluarga  diharapkan  bisa  memberi anjuran,  memberi  penilaian,  

memberi  sangsi  dan  lain-lain. Ibu adalah sebutan untuk wanita yang 

sudah bersuami atau orang perempuan yang telah melahirkan seseorang 

(KBBI, 2011).  

 Jadi peran ibu adalah segala sesuatu yang dilakukan seorang 

perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya sebagai seorang ibu terhadap suami dan anak-anaknya.  

 

2.2.2 Macam-Macam Peran Ibu 

1) Peran Ibu dalam Keluarga 

 Seorang ibu dalam keluarga mempunyai peran sebagai istri dan ibu 

dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah 

tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, promotif 

kesehatan, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan 

sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dan lingkungannya, 
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disamping itu juga berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam 

keluarganya. 

Peran ibu dalam rumah tangga dalam Nawawi (2009) dapat 

dilihat dari beberapa dimensi, yaitu : 

(1)  Dimensi biologis     

 Melalui lembaga pernikahan, kebutuhan naluriah yang pokok 

dari manusia (mendorong adanya hubungan antara pria dan wanita) 

tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak 

kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan 

moral yang ditegakan oleh agama. Makna biologis terhadap suami 

adalah menyalurkan naluri biologis yang dimiliki oleh setiap 

manusia untuk bersama-sama melangsungkan keturunan. Dalam 

dimensi biologis ibu terhadap anak mempunyai peran untuk 

pemenuhan kebutuhan jasmani  seperti pemilihan dan pemberian 

asupan nutrisi yang baik, pakaian yang baik, dan perawatan 

kesehatan.  

(2) Dimensi ekonomis 

Peran  ini   menuntut   seorang  ibu    disamping    sebagai   

manajer keuangan dalam rumah tangga juga diharapkan dapat 

membantu memperoleh tambahan pendapatan. Munculnya wanita 

karier pada dasarnya memenuhi rasa keterpanggilan istri untuk 

membantu suaminya memperoleh pendapatan lebih, membantu 

keuangan rumah tangga sehingga dapat memenuhi seluruh 
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kebutuhan kehidupannya. Namun dalam pelaksanaan setiap dimensi 

peran ibu harus dilakukan secara seimbang. 

Pada kenyataannya, ada sebagian ibu yang terlalu sibuk dengan 

kariernya hingga terkadang seperti menyerahkan tanggung jawab 

terbesar dalam pendidikan anak kepada pihak sekolah atau anak-

anak yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan pengasuh yang 

bisa jadi kurang berkualitas. Jika kondisi ini terus berlanjut maka 

pendidikan dan perkembangan jiwa anak yang kurang  mendapatkan 

pengasuhan yang baik dari seorang ibu sehingga kepribadian anak 

yang baik tidak tercapai.  

 (3)  Dimensi budaya 

 Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat. 

Lingkungan ini menawarakan model-model budaya yang siap untuk 

diwariskan kepada anggota keluarganya. Sopan santun dalam 

berbicara, adat-istiadat bertingkah laku, adab bergaul merupakan hal-

hal yang diwariskan orang tua kepada anak-anaknya. 

 Di dalam rumah akan terjadi transfer of culture. Ibu sebagai 

individu yang selalu berada dalam rumah merupakan aktor untuk 

berperan terhadap pewarisan budaya. Ibu merupakan agen of change 

terhadap budaya-budaya yang berlaku di masyarakat. Oleh karena 

ibu yang paling sering berkomunikasi dengan anak-anak maka sadar 

atau tidak penyaluran adat dan budaya akan selalu terjadi. Anak-

anak yang memiliki sifat adaptation akan selalu ingin meniru apa 

yang dilakukan oleh orang tuanya. 
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Ibu  menjadi contoh dan panutan bagi anak. Dalam usia remaja, 

anak perempuan akan mendapatkan menstruasi. Dan anak akan 

mencari informasi-informasi dan dan contoh-contoh seputar masalah 

Menstruasi.  Anak akan bertanya pada ibu dan mencontoh hal-hal 

yang dilakukan ibu, seperti cara-cara menjaga kebersihan alat 

genital, cara memasang pembalut yang baik, cara membuang sampah 

bekas pembalut atau hal lain terkait persoalan tersebut karena merasa 

memiliki kesamaan dalam kodrat. Remaja erat kaitannya pula 

dengan masa pacaran. Ibu sebagai model dan panutan akan 

menceritakan pengalaman-pengalaman masa pacarannya dahulu 

untuk dapat menjadi referensi anak dalam pacaran sehingga tidak 

akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jaman sekarang 

ini perilaku seksual remaja semakin mengkhawatirkan. Ibu yang baik 

akan membuka diskusi mengenai hal-hal tentang seksualitas dengan 

anak, terkait apa saja batas-batas yang boleh dilakukan dalam 

pacaran, akibat apa saja yang akan ditimbulkan jika sudah 

melakukan hubungan seksual di luar nikah dan beberapa resiko yang 

dimbulkannya seperti kehamilan, penularan penyakit, aspek sosial 

yang menimbulkan jatuhnya harga diri dan sebagainya sebagai 

upaya untuk mencegah terjadinya perilaku seksual yang tidak 

diinginkan. 

(4)  Dimensi sosial 

 Peran ini menuntut seorang ibu untuk beraktivitas disamping 

mampu memberikan jiwa sosial kepada anak juga menjadi panutan 
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dan ujung terdepan dalam proses sosialisasi keluarga terhadap 

masyarakat. Ibu-ibu sering bertandang ke tetangga, keluarga dan 

masyarakat. Kesempatan inilah yang digunakan untuk mengenalkan 

keluarga dalam komunitas yang lebih luas. Dalam rumah ibu 

membangun jiwa sosial terhadap anak dan keluarganya agar anak 

kelak menjadi individu yang berjiwa sosial. 

 Ibu akan memahami perannya dalam kehidupan sosial dan 

mengajak dan mengajarkan anak untuk bersosialisasi secara baik 

dengan orang lain. Terkadang kehidupan sosial dirasa lebih penting 

dari kehidupan rumah tangga sebagai contoh seorang ibu lebih 

mementingkan bertemu dengan teman-teman arisan daripada 

menemani anak belajar di rumah atau sebaliknya anak lebih suka 

pergi dengan teman-temannya daripada menemani dan melakukan 

aktivitas bersama ibunya di rumah. Hal ini mencerminkan bahwa 

terdapat ketidakseimbangan bagi ibu dalam menjalankan perannya. 

(5)  Dimensi spritual 

 Dimensi spiritual merupakan dimensi yang fundamental dalam 

kehidupan manusia. Ibu sebagai guru yang pertama dan utama 

memiliki peran dalam memberikan kebisaaan berperilaku yang 

berada dalam norma-norma agama sehingga anak memiliki 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan yang baik 

dan konsisten (religion experience; pengalaman keagamaan, religion 

action; aktivitas keagamaan end peak religion; puncak kenikmatan 

beragama). Pemberian pemahaman agama yang baik dari seorang 
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ibu yang baik akan membentuk anak dengan kepribadian yang baik 

pula. 

 Ada ungkapan bahwa dibalik kesuksesan seorang  laki-laki adalah 

tergantung siapa wanita dibelakangnya, wanita itu bisa jadi ibu bagi 

seorang anak atau istri bagi seorang suami. Yang dititikberatkan adalah 

bagaimana pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga. Dapat dikatakan 

bahwa kesuksesan dan kebahagiaan keluarga sangat ditentukan oleh peran 

seorang ibu.  Jika ibu adalah seorang wanita yang baik, akan baiklah 

kondisi keluarga. Sebaliknya, apabila ibu adalah wanita yang bersikap 

buruk, hancurlah keluarga (Karim, 2006). 

2) Peran Ibu dalam Pemenuhan Kebutuhan Masa Remaja 

 Remaja dalam perkembangannya mempunyai kebutuhan fisik, 

sosial, dan emosional (Mansur, 209). Beberapa peran ibu dalam 

pemenuhan kebutuhan remaja antara lain: 

(1) Kebutuhan akan kasih sayang 

Kebutuhan kasih sayang meliputi menerima kasih sayang, pujian 

atau sambutan hangat, menerima penghargaan atau apresiasi dari 

keluarga, teman, guru atau orang lain.  

Dalam mengungkapkan kasih sayang kepada anaknya, seorang 

ibu mempunyai cara yang berbeda-beda. Ada yang 

mengkomunikasikan kasih sayangnya kepada anaknya dengan 

mengatakan secara langsung, ada pula yang diungkapkan secara tidak 

langsung berupa tindakan-tindakan. Ibu dapat memberikan suatu 

pujian saat anak meraih keberhasilan dalam suatu hal, misal dalam 
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keberhasilan meraih nilai baik, mendapat juara kelas atau meraih 

sesuatu yang diinginkannya. Memberikan tanggapan positif dan tidak 

bersikap cuek saat anak bercerita tentang pengalaman-pengalamannya 

misalnya tentang pacar, karena remaja merupakan usia diman anak 

akan mencari pengalaman pacaran, membuat anak nyaman dan 

merasakan  kasih sayang dari seorang ibu. Bentuk kasih sayang ibu 

sejati lainnya dapat berupa pemberian sambutan hangat, saat anak 

pulang dari bepergian sampai larut atau dengan wajah yang kurang 

baik ibu  tidak langsung mencerca anak dengan berbagai pertanyaan 

yang didasari emosi, namun dengan nada penuh kasih sayang 

menanyakan hal apa yang sedang dialami anak. Begitu juga jika anak 

membuat suatu kesalahan tidak berakibat fatal, ibu tidak perlu 

memarahi anak, memaafkan dan mendiskusikan dampak serta member 

nasehat, hal itu akan lebih baik. Pemberian kasih sayang ibu dalam 

bentuk-bentuk di atas dapat memenuhi kebutuhan anak.  

(2) Kebutuhan ikut serta dan diterima kelompok  

 Menyatakan afeksi pada kelompok, turut memikul tanggung 

jawab kelompok, serta menyatakan kesediaan dan kesetiaan 

padakelompok.  

 Pergaulan akan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Ibu 

dalam hal ini akan lebih baik jika tidak membatasi pergaulan anak, 

namun hanya mengawasi dan menasehati, oleh karena dari pergaulan 

anak akan mampu mengembangkan emosional dan pola pikirnya 

menuju  kematangan psikososial dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Anak yang terlalu mendapat batasan-batasan dari orang tua dalam 

bergaul akan cenderung berpikir statis, tidak mandiri, menarik diri, dan 

akan sulit mendapat penerimaan dari kehidupan sosial. 

(3) Kebutuhan berdiri sendiri 

 Remaja membutuhkan pegakuan dari lingkungannya bahwadia 

mampu melaksanakan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh orang 

dewasa, serta dapat bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan yang 

dikerjakan.  

 Dalam perkembangannya, anak di usia remaja akan mencapai 

kemandirian dan melepaskan ketergantungan dari orang lain. Anak 

akan brusaha menentukan/ memberikan keputusan tentang apapun 

yang menyangkut kehidupannya sekarang atau masa mendatang.  Ibu 

sebagai orang tua dalam hal ini tidak boleh memaksakan keinginannya 

untuk kepentingan anak, hanya sebatas memberi masukan dan nasehat-

nasehat untuk kebaikan anak, dan anak yang akan mengambil 

keputusan dalam urusan kehidupannya. Sebagai contoh dalam urusan 

pendidikan,hal  ini yang sering nampak pada kehidupan sekarang. 

Karena ibu adalah seorang bidan yang sudah sukses mempunyai 

tempat praktik sendiri di rumah, akhirnya ia menuntut anak 

perempuannya harus bersekolah di sekolah kebidanan dengan alasan 

untuk melanjutkan usahanya, padahal anak mempunyai minat dan 

bakat dibidang lain. Hal ini dapat menghambat pemenuhan kebutuhan 

anak sebagai individu yang mampu berdiri sendiri.  
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(4) Kebutuhan untuk berprestasi (need of achievement) 

 Kebutuhan berprestasi bagi remaja berkembang karena ada 

dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus 

menunjukkan kemampuan psikofisis.  

 Setiap anak mempunyai minat dan bakat berbeda satu sama lain. 

Ibu sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi 

anak dalam menggali semua potensi yang dimiliki. Memberikan anak 

kesempatan untuk mengeksplorasi atau mencoba semua potensi yang 

dimiliki akan baik untuk  pemenuhan untuk berprestasi bagi anak. 

(5) Kebutuhan pengakuan dari orang lain 

 Dalam hal ini remaja mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan 

simpati dan pengakuan atas kemampuannya.  

 Setiap manusia adalah pribadi yang unik, tidak ada yang sama 

antara satu dengan yang lain, begitu juga seorang remaja. Ibu harus 

memahami hal tersebut. Menahan diri untuk tidak membanding-

bandingkan dengan yang lain akan menjadikan remaja merasa diakui 

dalam keluarga.  

 Potensi atau kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor pasti 

ada perbedaan antara remaja yang satu dengan yang lain. Bagi seorang 

ibu yang mampu memahami hal tersebut, tidak akan menjadi masalah 

jika hasil ujian anak tidak maksimal terlebih jika anak sudah berusaha 

keras.  Dia tidak akan marah, namun memberikan solusi, motivasi,  

dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan kognitif, 
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afektif, dan psikomotor anak. Tidak ada anak yang menginginkan nilai 

atau prestasi yang jelek dalam hal apapun. 

(6) Kebutuhan untuk dihargai 

 Setiap remaja akan memasuki kematangan dalam fisik, 

emosional, dan psikososial yang akan mendorong pada kemampuan 

berpikir logis dan mengemukakan pendapat. Kemampuan ibu dalam 

menerima dan bersifat terbuka dalam setiap pendapat yang diberikan 

anak akan membuat anak merasa dihargai.  Misalkan dalam 

berpenampilan. Jaman sekarang para remaja, terlebih remaja putri akan 

selalu mencari dan mengikuti gaya penampilan yang sedang naik daun. 

Remaja  putri cenderung akan menmberi masukan tentang penampilan 

ibunya dengan alasan agar tidak ketinggalan jaman. Ibu yang baik akan 

menerima dengan terbuka atas pendapat yag diberikan anaknya, dan 

tidak akan mencela secara langsung, menolak dengan halus, dan 

memberikan alasan jika hal itu tidak berkenan di hati ibu.  

3) Peran Ibu dalam Upaya Pencegahan Peningkatan Masalah Remaja 

 Peran orang tua yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mencegah 

semakin meningkatnya masalah yang terjadi pada remaja, antara lain: 

(1) Menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak prenatal dan balita 

Pemberian asupan gizi, kasih sayang,  dan stimulasi  yang baik sejak 

prenatal akan membentuk individu yang baik pula. Ibu adalah pelaku 

utama dan pertama dalam masalah ini. 
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(2) Membekali anak dengan dasar moral dan agama 

Dasar moral dan agama menjadi pokok landasan dalam berperilaku di 

kehidupan bermasyarakat. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-

anaknya, tempat dimana anak mendapat asuhan dan diberi pendidikan 

pertama kali. Pemahaman moral dan agama yang baik pada anak 

mampu menghindarkan anak dari perilaku-perilaku menyimpang. 

(3) Mengerti dan melakukan komunikasi yang baik dan efektif antara 

orang tua–anak. 

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan terlepas dari komunikasi. 

Ibu yang mampu berkomunikasi dengan baik pada anak akan 

menciptakan suatu keterbukaan sehingga anak lebih percaya diri 

dalam mengungkap masalah yang dihadapinya. Komunikasi yang baik 

juga akan menimbulkan kepercayaan satu sama lain. Kodrati cinta 

kasih seorang ibu adalah akan selalu menyayagi anak-anaknya. Jika 

anaknya sedang tidak bersamanya pasti timbul kecemasan. Dengan 

teknologi sekarang yang makin canggih komunikasi ibu dan anak bisa 

dimana saja  dan kapan saja, sehingga untuk mengurangi 

kecemasannya, ibu akan menghubungi anaknya saat mereka tidak 

bersama. 

(4) Menjalin kerja sama yang baik dengan guru 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua yang dekat dengan 

remaja. Remaja akan menghabiskan banyak waktu di sekolah dan 

dengan teman sebaya. Di lingkungan sekolah, yang menjadi 

kepercayaan orang tua atas anaknya adalah guru. Sehingga kerja sama 
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yang baik antara orang tua dan guru dibutuhkan untuk meningkatan 

pengawasan terhadap anak. 

(5) Menjadi tokoh panutan bagi anak baik dalam perilaku maupun dalam 

hal menjaga lingkungan yang sehat. 

Orang tua (ibu) merupakan panutan bagi anak karena dari mereka 

anak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang pertama kali. 

Seorang ibu yang baik akan dapat memberikan contoh yang baik pada 

anak-anaknya. Pada anak gadisnya ibu akan senantiasa rajin 

melakukan pekerjaan rumah, seperti mencuci piring, membersihkan 

rumah, memasak, mencuci baju agar menjadi contoh bagi anak 

gadinya untuk tidak bermalas-malasan di rumah. Selain itu dari ibu 

juga harus memberikan contoh yang baik pada anak terkait dalam 

berpenampilan, bersolek atau sebagainya. Sifat anak yang suka meniru 

orang tua ini juga dapat mencegah atu justru menjerumuskan  anak ke 

dalam berbagai masalah. 

(6) Menerapkan disiplin yang konsisten pada anak 

Dalam suatu rumah tangga pasti menetapkan aturan yang berlaku 

berbeda-beda satu dengan yang lain. Aturan dan sangsi  tersebut dapat 

menciptakan kedisiplinan anak.  

(7) Menghindarkan anak dari NAPZA 

Peran orang tua sebagai pengawas dan pendidik bagi anak sangat 

ditonjolkan dalam hal ini. Ibu yang cerdas dan mengerti akan akibat 

yang ditimbulkan dari NAPZA akan berusaha mengkomunikasikan 
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hal tersebut dengan anak. Peningkatan pemahaman agama dan moral 

juga dapat menjadi salah satu upaya pencegahan anak dari NAPZA. 

(http://www.idai.or.id/remaja/artikel)  

  

2.2.3 Hubungan Ibu-Anak 

 Form (1956) dalam Wisnuwardhani & Mashoedi (2012) berpendapat 

bahwa sebenarnya hubungan ibu dengan anaknya bukanlah hubungan yang 

seimbang. Anak akan selalu memerlukan segala bantuan, sementara ibu 

siap memberikan segalanya untuk anak. Cinta ibu  yang demikian disebut 

sebagai ciri altruistik, yaitu saat ibu tidak mementingkan dirinya sendiri 

dan memiliki ikatan paling luhur. 

 Hubungan ibu-anak mula-mula sifatnya fisiologis melalui tali pusat 

(tali umbilik). Namun di kemudian hari berubah sifatnya dalam bentuk 

identifikasi ibu terhadap anaknya, melalui tali umbilik psikis. 

 Identifikasi adalah perbuatan mempersamakan diri (Kartono, 2007: 

233). Identifikasi ibu terhadap anak bukan berarti ibu tersebut menjadi 

bayi atau anak-anak lagi, akan tetapi diartikan dapat menempatkan diri 

dengan pribadi anaknya berdasarkan cinta kasih ibu sejati. Semua ini 

ditujukan kepada pengabdian dirinya pada fungsi reproduksi, yaitu 

melahirkan dan menjamin kelestarian generasi baru. 

 Kegiatan identifikasi ibu terhadap anaknya ini berupa pengembangan 

instink-instink maternal menjadi unsur keibuan sejati, yang dijiwai 

altruisme, kelembutan, dan kasih sayang. Instink maternal dan altruisme 

maternal mendorong wanita untuk tidak mementingkan diri sendiri, serta 
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selalu saja siap mengorbankan jiwa dan raga sendiri demi kelestarian anak-

anaknya. Maka esensi cinta kasih maternal ialah tidak pernah menuntut 

sesuatu kepada anak keturunannya dan selalu bersedia berkorban. 

 Penerapan cinta kasih ibu menjadi semakin sulit dengan semakin 

besarnya anak. Pada awal mula, bayinya menjadi bagian dari ego ibu itu 

sendiri, sehingga ibu bisa berbuat semaunya sendiri, sesuai dengan 

keinginannya dalam mengasuh anak. Akan tetapi, lambat laun bayi 

tersebut tumbuh menjadi individu yang bebas, yang mengajukan 

bermacam-macam tuntutan, keinginan, kebutuhan, kemauan, kehidupan 

psikis, dan kepribadian sendiri. 

 Ibu merupakan satu model yang sangat diperlukan bagi 

pembentukan feminitas anak gadisnya (Kartono, 2007: 240). Pada usia 

pubertas, secara alami akan timbul kesadaran diri dan protes pada anak 

gadis terhadap ibunya. Ibu menjadi cemas oleh usaha emansipasi anak 

gadisnya yang mulai menuntut kebebasan dirinya. Sebagai akibatnya, ibu 

berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan otoritas dan kekuasannya 

yang menyebabkan situasi konflik dengan anak. 

 Hubungan  antara ibu dan anak sangat mempunyai peran penting 

dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Seperti yang diungkapkan oleh 

Weinstein et al (1989) dari hasil penelitiannya mengemukakan bahwa: 

”The quality of the relation-interacted with their mother’s attitudes in its 

effects on the child’s attitudes and behavior. Children with close relations 

with their mothers were more likely to hold attitudes and behave in a 

manner consistent with their mother’s own attitudes than children with 
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more distant relations”.  Hal ini berarti bahwa kualitas hubungan antara 

ibu dan anak sangat menentukan sikap dan perilaku anak. Anak yang 

mempunyai hubungan dekat dengan ibu kemungkinan besar akan akan 

dapat menjaga sikap dan perilakunya lebih konsisten daripada mereka 

yang mempunyai hubungan jauh dengan ibunya. Anak yang hidup dan 

mempunyai hubungan dekat dengan ibu yang berperilaku baik, maka 

kemungkinan besar baik pula perilaku anak. 

Sikap ibu yang penuh kasih sayang, memberi kesempatan pada anak 

untuk memperkaya pengalaman, menerima, menghargai dan dapat menjadi 

teladan yang positif bagi anaknya, akan besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan pribadi anak. Dapat dikatakan bahwa bagaimana gambaran 

anak akan dirinya ditentukan oleh interaksi yang dilakukan ibu dengan 

anak.  

 

2.2.4 Komunikasi Ibu-Anak 

1)  Pengertian Komunikasi 

 Istilah komunikasi berasal pada kata latin Communis yang artinya 

membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua 

orang atau lebih (Cherry dalam Stuart, 1983 dalam Cangara, 2005: 

18).  Norman Wright mengemukakan bahwa definisi komunikasi yang 

paling sederhana adalah proses berbagi informasi dengan orang lain 

dengan cara sedemikian rupa sehingga lawan bicara mengerti apa 

yang dikatakan. 
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 Shannon dan Weaver (1949) dalam Cangara (2005) 

mengungkapkan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia 

yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak 

disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan 

bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan 

teknologi. 

 Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi/pesan secara 

sengaja maupun tidak melalui bahasa verbal maupun nonverbal. 

Berbicara, mendengarkan, dan mengerti semuanya terlibat dalam 

proses komunikasi. 

2) Unsur Komunikasi 

 Berlo, Shannon, Osgood, Miller, de Vito, dan Sereno dalam 

Cangara (2005) mengemukakan tujuh unsur yang dapat membangun 

komunikasi, yaitu :  

(1) Sumber (communicator, sender, atau encoder) 

 Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai 

pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi interpersonal, 

sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk 

kelompok misalnya partai, organisasi, atau lembaga.  

(2)  Pesan (communicate, message, content, atau information) 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu 

yang disampaikan pengirim  kepada penerima. Pesan dapat 
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disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media 

komunikasi.  

(3)  Media (channel) 

Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media 

komunikasi yang digunakan dapat berupa panca indera, media 

cetak, atau media elektronika.  

(4)  Penerima (communicant) 

Penerima adalah pihak yang menjadi   sasaran  pesan   yang dikirim 

oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih. 

Penerima merupakan elemen penting dalam proses komunikasi, 

karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu 

pesan tidak diterima oleh penerima, akan menimbulkan berbagai 

macam masalah yang sering kali menuntut perubahan pada sumber, 

pesan, atau saluran.  

(5) Pengaruh  

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 

menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, 

dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh bisa juga 

diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, 

sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan.  
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(6)  Tanggapan balik  

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah 

salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. 

Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur 

lain seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai pada 

penerima.  

(7)  Lingkungan  

 Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang dapat 

memengaruhi    jalannya    komunikasi.    Faktor     ini    dapat 

digolongkan atas empat macam, yakni :  

a.  Lingkungan fisik, menunjukkan bahwa  suatu proses 

komunikasi bisa terjadi  kalau  tidak terdapat  rintangan  fisik,  

 misalnya geografis. 

b. Lingkungan sosial, menunjukkan faktor sosial budaya, ekonomi, 

dan politik yang bisa menjadi kendala terjadinya komunikasi, 

misalnya bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan status sosial.   

c.  Dimensi psikologis adalah pertimbangan kejiwaan yang 

digunakan dalam berkomunikasi. Misalnya menghindari kritik 

yang menyinggung perasaan orang lain, menyajikan materi yang 

sesuai dengan usia khalayak. Dimensi  psikologis ini biasa 

disebut dimensi internal.  

d.  Dimensi waktu, menunjukkan situasi yang tepat untuk 

melakukan kegiatan komunikasi interpersonal. 
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3)   Tipe Komunikasi 

 Cangara (2005) memandang komunikasi dalam empat macam tipe, yaitu : 

(1) Komunikasi dengan diri sendiri (intrapersonal communication) 

 Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang 

terjadi di dalam diri individu, atau dengan kata lain proses 

berkomunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses komunikasi disini 

karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap sesuatu objek 

yang diamatinya atau terbetik dalam pikirannya. Objek yang diamati 

mengalami proses perkembangan dalam pikiran manusia setelah 

mendapat rangsangan dari pancaindra yang dimilikinya.  

 Dalam proses pengambilan keputusan, seringkali seseorang 

dihadapkan pilihan “ya” atau “tidak”. Keadaan semacam ini membawa 

seseorang pada situasi berkomunikasi dengan diri sendiri, terutama 

mempertimbangkan untung ruginya suatu keputusan yang diambil. 

(2) Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) 

 Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka (Pace, 1979). 

Tetapi McCroskey (1971) memasukkan peralatan komunikasi yang 

menggunakan gelombang udara dan cahaya seperti halnya telepon dan 

telex sebagai saluran komunikasi antarpribadi. Dan pada 

perkembangannya muncul istilah komunikasi antarpribadi yang beralat 

(memakai media mekanik) dan komunikasi antarpribadi yang tidak 

beralat (berlangsung secara tatap muka).  
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(3) Komunikasi publik (public communication) 

 Komunikasi publik adalah suatu proses komunikasi dimana pesan 

disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan 

khalayak yang besar. Dalam komunikasi publik penyampaian pesan 

dilakukan secara kontinu. Dapat diidentifikasi siapa sumbernya dan 

siapa pendengarnya. Interaksi antara sumber dan penerima sangat 

terbatas, sehingga tanggapan balik juga terbatas. Hal ini karena waktu 

yang digunakan terbatas dengan jumlah khalayak yang relatif besar. 

Pesan yang disampaikan dalam komunikasi publik tidak secara 

spontanitas, namun terencana dan dipersiapkan lebih awal. 

(4) Komunikasi massa (mass communication) 

 Komunikasi masa adalah proses komunikasi yang berlangsung 

dimana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada 

khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis 

seperti radio, televisi, surat kabar, dan film. Sifat pesannya terbuka 

dengan khalayak yang variatif. Proses komunikasi massa berlangsung 

satu arah dan tanggapan baliknya lambat (tertunda) dan sangat terbatas, 

selain itu sifat penyebaran pesan melalui media massa berlangsung 

begitu cepat, serempak, dan luas, dapat mengatasi jarak dan waktu.  

4)  Fungsi Komunikasi Interpersonal 

Adapun fungsi komunikasi interpersonal menurut Cangara (2005), ialah :  

(1)  Berusaha meningkatkan hubungan insan (human relations).  

(2)  Menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi.  

(3)  Mengurangi ketidakpastian sesuatu.  
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(4)  Berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain.  

 Komunikasi interpersonal, dapat meningkatkan hubungan 

kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Melalui 

komunikasi interpersonal, juga dapat membina hubungan yang baik, 

sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya  konflik-konflik dengan 

orang lain (Cangara, 2005). 

5) Efektivitas Komunikasi Interpersonal 

 Supratiknya (1995) dalam Novita (2008: 28) menegaskan bahwa 

komunikasi disebut efektif apabila penerima (komunikan) 

menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan 

oleh pengirimnya (komunikator). Komunikasi dapat efektif apabila pesan 

diterima dan dimengerti sebagaimana    dimaksud oleh pengirim pesan, 

pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan   oleh penerima pesan dan 

tidak ada hambatan untuk hal itu (Hardjana, 2003). Hal lain yang dapat 

mendukung proses komunikasi agar efektif adalah kompetensi yang 

mengacu pada kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif. 

  Komunikasi interpersonal, seperti bentuk perilaku yang lain, dapat 

menjadi sangat efektif dan dapat pula tidak efektif. De Vito (1997) dalam 

Kusumaningrum (2008) mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal 

mempunyai lima karakteristik humanistik yang dapat mempengaruhi 

efektivitas, yaitu :  

(1)  Keterbukaan (Openness) 

 Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya dua aspek dari 

komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator yang efektif harus 
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terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Ini tidak berarti 

bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat 

hidupnya. Harus ada kesediaan membuka diri, mengungkapkan 

informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan diri 

ini patut. 

  Aspek keterbukaan yang kedua mengacu pada kemauan untuk 

memberikan tanggapan secara jujur dan terbuka terhadap semua 

stimuli yang datang. Keterbukaan diperlihatkan dengan cara memberi 

tanggapan secara spontan dan tanpa dalih terhadap komunikasi dan 

umpan balik orang lain.  

(2)  Empati (Empathy)     

 Empati yaitu kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya 

pada peran atau posisi orang lain. Dalam arti bahwa seseorang secara 

emosional maupun intelektual mampu memahami apa yang dirasakan 

dan dialami orang lain. Dalam empati seseorang tidak melakukan 

penilaian terhadap perilaku orang lain dan harus dapat mengetahui 

perasaan, kesukaan, nilai, sikap, dan perilaku orang lain. 

 Orang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman 

orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan 

mereka untuk masa mendatang. Langkah awal untuk mencapai empati 

adalah dengan menahan godaan untuk mengevaluasi, menilai, 

menafsirkan, dan mengkritik. Seringkali secara tidak sadar melakukan 

reaksi tersebut, namun ternyata merupakan penghambat dalam 

pemahaman kita pada orang lain.  
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 Langkah kedua adalah makin banyak mengenal seseorang, yaitu 

keinginannya pengalamannya, kemampuannya, ketakutannya, dan 

sebagainya, maka semakin mampu melihat apa yang dilihat orang itu 

dan merasakan seperti apa yang dirasakannya. Selanjutnya, berusaha 

untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dari sudut 

pandangnya.  Memainkan peran orang tersebut dalam pikiran akan 

sangat membantu anda dalam melihat dunia dari sudut pandang orang 

tersebut. 

 Empati dapat dikomunikasikan baik secara verbal maupun 

nonverbal. Secara nonverbal, empati dapat dikomunikasikan dengan 

memperlihatkan keterlibatan aktif dengan orang tersebut melalui 

ekspresi wajah, gerak gerik yang sesuai, kontak mata, posisi tubuh 

yang penuh perhatian dan kedekatan fisik, serta sentuhan dan belaian 

yang sepantasnya.  

(3)  Perilaku suportif (Supportiveness)  

 Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana 

terdapat suatu dukungan, baik dukungan yang terucapkan maupun 

dukungan yang tidak terucapkan, seperti senyuman ataupun anggukan 

kepala. Jack R. Gibb (Fajar 2009:84), menyebutkan tiga perilaku 

menimbulkan sikap suportif, yakni :  

a. Deskriptif, suasana yang deskriptif akan menimbulkan sikap 

suportif dibanding dengan suasana yang evaluatif. Apabila 

mempersepsikan suatu pesan komunikasi sebagai permintaan akan 

informasi atau uraian mengenai suatu kejadian tertentu, umumnya 
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tidak merasakan sebagai ancaman. Sebaliknya, komunikasi yang 

bernada menilai seringkali membuat defensif. Bukan berarti bahwa 

semua komunikasi evaluatif menimbulkan reaksi defensif, tetapi 

pada umumnya suasana evaluatif membuat orang lebih defensif 

daripada suasana deskriptif. 

b. Spontanitas, orang yang spontan dalam berkomunikasi adalah 

orang yang terbuka dan terus terang tentang apa yang 

dipikirkannya. Gaya spontan membantu menciptakan suasana yang 

mendukung. 

c. Provisionalisme, seseorang yang memiliki sifat ini adalah orang 

yang memiliki sikap berfikir terbuka, ada kemauan untuk 

mendengar pandangan yang berbeda dan bersedia menerima 

pendapat orang lain bila memang pendapatnya keliru.    

(4)  Sikap positif  (Posstiveness) 

 Kepositifan mengacu pada sedikitnya tiga aspek komunikasi 

interpersonal. Pertama, komunikasi  interpersonal akan berhasil 

apabila terdapat perhatian yang positif terhadap diri seseorang. Kedua, 

komunikasi interpersonal akan terpelihara baik apabila suatu perasaan 

positif terhadap orang lain itu dikomunikasikan. Ketiga, perasaan 

positif dalam situasi komunikasi interpersonal sangat bermanfaat  

untuk mengefektifkan kerja sama.  

 Sikap positif lebih jauh dapat dijelaskan dengan istilah dorongan. 

Dorongan dapat diungkapkan secara verbal maupun nonverbal. 

Dorongan yang positif umumnya berbentuk pujian atau penghargaan, 
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dan biasanya berupa perilaku yang kita harapkan, kita nikmati, dan 

kita banggakan. Dorongan yang positif dapat mendukung citra pribadi 

kita dan membuat kita merasa lebih baik. 

(5)  Kesamaan (Equality)  

 Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya 

setara dimana adanya pengakuan bahwa kedua belah pihak sama-sama 

bernilai dan berharga. Masing-masing memiliki sesuatu yang penting 

untuk disumbangkan. Kesamaan juga menyiratkan adanya sikap 

memperlakukan orang lain secara demokratis. Dengan adanya 

persamaan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, maka mereka 

dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan pandangan.  

6)  Komunikasi Ibu-Anak 

 Manusia ada hakikatnya adalah makhluk monodualis, yaitu sebagai 

makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas 

dari sebuah proses interaksi yang terjadi dalam kehidupannya. Untuk 

menciptakan sebuah interaksi sosial, komunikasi memainkan peranan 

penting dalam suatu hubungan yang terjadi antar individu. 

 Effendi (2004) dalam Wisnuwardhani & Mashoedi (2012) 

menjelaskan bahwa terjadinya komunikasi merupakan konsekuensi dari 

hubungan sosial, dan paling tidak terdapat dua orang yang saling 

berhubungan satu sama lain. 

 Komunikasi ibu dan anak telah terjalin sejak anak masih dalam 

kandungan. Komunikasi yang terjalin tidak hanya komunikasi verbal, 

namun komunikasi nonverbal juga memilik peran yang sangat besar untuk 
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perkembangan anak. Dengan komunikasi yang baik antara ibu dan anak, 

maka perkembangan anak akan menjadi baik pula.  

 Komunikasi ibu-anak merupakan bagian dari komunikasi 

interpersonal. Sehingga mempunyai fungsi meningkatkan hubungan antara 

ibu-anak, menghindari dan mengatasi konflik-konflik ibu atau anak, 

mengurangi ketidakpastian sesuatu, dan berbagi pengetahuan dan 

pengalaman antara ibu dan anak sehingga muncul keterbukaan antara satu 

sama lain. Komunikasi antara ibu dan anak dalam keluarga merupakan 

interaksi yang merupakan dasar dari perkembangan anak. 

Monks, dkk (1994: 269-271) mengatakan bahwa kualitas hubungan 

dengan orang tua memegang peranan yang penting. Adanya komunikasi 

antara orangtua dan anak pada masa remaja akan menimbulkan kedekatan. 

Hubungan antara ibu dan anak lebih dekat daripada antara ayah dan anak. 

Komunikasi dengan ibu meliputi permasalahan sehari-hari, sedangkan 

komunikasi dengan ayah meliputi persiapan remaja hidup dalam 

masyarakat.  

Anak merasa lebih nyaman jika berkomunikasi dengan ibu daripada 

ayah. Komunikasi ibu dan anak lebih bersifat pengasuhan. Kecenderungan 

anak untuk berhubungan dengan ibu jika anak merasa kurang sehat, sedih, 

maka peran ibu lebih menonjol. Komunikasi keluarga penting dalam 

membentuk suatu keluarga yang harmonis, dimana untuk mencapai 

keluarga yang harmonis, semua anggota keluarga harus didorong untuk 

ambil bagian dalam percakapan mengemukakan pendapat, gagasan, serta 

menceritakan pengalaman-pengalaman.  
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 Berbagai studi penelitian telah mengungkap masalah perbedaan 

sikap remaja dalam komunikasi dengan ibu dan ayahnya. Di China,  Shek, 

Daniel (2000) mengatakan: “Adolescents’ feelings related to father-

adolescent communication were less possitive than mother-adolescent 

communication”. Studi penelitian lain yang dilakukan Wamoyi et al 

(2010) di Amerika juga mengatakan: “With both sons and daughters, 

fathers communicated less about sexual topic than mothers did”. Seperti 

halnya di atas, sebagian besar hasil penelitian mengemukakan bahwa anak/ 

remaja akan lebih cenderung lebih bersikap positif, nyaman dan terbuka 

pada saat berkomunikasi dengan ibu daripada ayah dan lebih banyak 

berkomunikasi dengan ibu daripada ayah.  

Menurut Wamoyi et al (2010), percakapan yang dapat menimbulkan 

kedekatan antara ibu dan anak antara lain, mengungkapkan pernyatan-

pernyataan yang benar tentang anak, berdiskusi tentang suatu masalah, 

membuat kesimpulan tentang kehidupan secara bersama-sama. Kedekatan 

antara ibu dan anak juga dapat dibentuk dari berbagi kegiatan bersama-

sama dengan anak.  

Seorang ibu yang mau mendengarkan apa yang dikemukakan 

anaknya, menerima pendapatnya dan mampu menciptakan komunikasi 

secara terbuka dengan anak, dapat mengembangkan perasaan dihargai, 

diterima dan diakui keberadaanya. Untuk selanjutnya anak akan mengenal 

apa arti hubungan di antara mereka dan akan mewarnai hubungan anak 

dengan lingkungannya. Anak akan tahu bagaimanacara menghargai orang 
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lain, tenggang rasa dan komunikasi, sehingga dalam kehidupan dewasanya 

dia tidak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan orang lain.   

  Komunikasi baik verbal maupun nonverbal pada dasarnya 

merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses pendidikan anak, 

juga merupakan sumber-sumber rangsangan untuk membentuk 

kepribadian anak. Apabila komunikasi antara ibu dan anak dapat 

berlangsung dengan baik, maka masing-masing pihak dapat saling 

memberi dan menerima informasi, perasaan dan pendapat sehingga dapat 

diketahui apa yang diinginkan, dan konflikpun dapat dihindari. 

Keterbukaan melalui komunikasi ini akan menumbuh kembangkan bahwa 

anak  dapat diterima dan dihargai sebagai manusia. Sebaliknya bila tidak 

ada komunikasi yang baik maka besar kemungkinan kondisi kesehatan 

mentalnya mengalami hambatan. Dari penelitian diperoleh bukti adanya 

kecenderungan psikopatologi pada anak, disebabkan karena adanya 

hambatan dalam proses komunikasi antara anak orang tua, terutama ibunya 

(Sofia, 2008). 

Keberhasilan ibu dalam mengembangkan nilai-nilai moral bukan 

disebabkan karena otoritasnya tetapi lebih pada bagaimana 

mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut yang disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan intelektualnya. Kenyataannya banyak ibu yang kurang 

dapat berkomunikasi dengan anaknya, terutama dengan remaja. Banyak 

ibu kurang menyadari bahwa respon (verbal maupun nonverbal) dalam 

menanggapi anaknya, menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi 

(Sofia, 2008).  
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Respon yang sering diutarakan ibu pada anaknya yang menyebabkan 

terputusnya komunikasi, antara lain memerintah, mengancam-

memperingatkan,  mendesak-memberi kotbah,  memberi kuliah-mengajari, 

menilai-mengkritik-tidak setuju-menyalahkan, mencemooh-membuat 

malu, menyelidiki-mengusut, menghindar-mengalihkan perhatian-

menertawakan. Ungkapan-ungkapan tersebut diatas membuat anak 

menghentikan pembicaraaan,  mempertahankan diri,  menyerang-berdebat,  

merasa rendah diri, benci dan marah,  merasa bersalah, merasa 

diperlakukan seperti anak kecil, merasa tidak dimengerti,  merasa 

perasaan-perasaannya tidak dibenarkan,  merasa sedang diinterogasi.  

Sofia (2008) mejelaskan bahwa cara ibu berkomunikasi yang efektif 

dengan anak, antara lain: 

(1) Membuka pintu, yaitu ungkapan ibu yang memungkinkan anak untuk 

membicarakan lebih banyak, mendorong anak untuk mendekat dan 

mencurahkan isi hatinya. Dan yang penting menumbuhkan pada anak 

rasa diterima dan dihargai. Beberapa pernyataan yang bersifat 

membuka antara lain: “Saya mengerti.. “ Ya..hm.. “Oh ya..” Coba 

ceritakan lebih banyak..”ibu koq tertarik ya..”Kelihatannya kamu 

seneng ya.. 

(2) Mendengar Aktif, kemampuan ibu untuk menguraikan perasaan anak 

dengan tepat, jadi ibu mengerti perasaan anak, yang dikirim anak 

lewat bahasa verbal maupun nonverbalnya. Keuntungan dari 

mendengar aktif, anatara lain menolong anak tidak takut terhadap 

perasaan (positif-negatif), mengembangkan hubungan yang  sangat 
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dengan ibu, memudahkan anak memecahkan masalahnya, 

meningkatkan kemampuan anak untuk mendengar pendapat ibu, 

meningkatkan tanggung jawab anak  

(3) Komunikasi dengan empatik, prinsip komunikasi empatik adalah 

berusaha mengerti lebih dahulu, baru dimengerti. Dalam 

mendengarkan empatik, ibu berusaha masuk ke dalam kerangka 

pikiran, perasaan anak remaja. Ibu tidak hanya mendengar dengan 

telinga, tapi dengan mata dan hati. Hati merasakan, memahami, 

menyelami dan berintuisi dengan permasalahan yang sedang dialami 

oleh anak remaja . Mata mengamati pesan-pesan nonverbal yang 

diekspresikan oleh anak. Ibu menggunakan otak kanan sekaligus otak 

kiri. Mendengar empatik adalah mendengar untuk mengerti  baik 

secara emosional sekaligus intelektual, bukan dengan maksud untuk 

menjawab, mengendalikan atau memanipulasi orang lain.  

 Ibu harus waspada terhadap realita yang seperti sekarang ini yang 

semakin mudah perkembangan arus informasi, karena peran sebagai ibu 

penting bagi remaja. Ibu bisa bersama membimbing, bahkan menjadi teman 

berbagi pengalaman bagi anak. Perhatian ibu juga dibutuhkan untuk 

memperhatikan dengan siapa remaja dalam bergaul. Karena dari pergaulan di 

luar rumah yang tidak terkontrol, menjadi pemicu pertama remaja keluar dari 

garis etika dan moral. Hal ini kita lakukan tanpa sikap mengekang dan tidak 

mengabaikan demokrasi terhadap kebebasan anak (Olds, 2012).  

 Menurut Olds (2012),  seorang  ibu tetap harus menjaga batasan yang 

sehat dengan anak-anak perempuannya. Sebagai contoh, ibu tidak perlu 
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terlalu mencampuri kehidupan sosial anak perempuannya. Ibu cukup 

mengawasi, siapa saja teman anak. Sering mengobrol dengan anak untuk 

menggali seputar kisah persahabatannya. Tidak perlu sampai mengikuti anak 

ke mana pun mereka pergi bersama teman-temannya.  

 

2.3  Hubungan Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak dengan Perilaku Seksual 

Remaja 

Ada ungkapan bahwa dibalik kesuksesan seorang  laki-laki adalah 

tergantung siapa wanita dibelakangnya, wanita itu bisa jadi ibu bagi seorang 

anak atau istri bagi seorang suami. Yang dititikberatkan adalah bagaimana 

pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga. Dapat dikatakan bahwa 

kesuksesan dan kebahagiaan keluarga sangat ditentukan oleh peran seorang 

ibu.  Jika ibu adalah seorang wanita yang baik, akan baiklah kondisi keluarga. 

Sebaliknya, apabila ibu adalah wanita yang bersikap buruk, hancurlah 

keluarga (Karim, 2006). 

Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya, tempat dimana anak 

mendapat asuhan dan diberi pendidikan pertama bahkan mungkin sejak dalam 

kandungan. Jika seorang ibu dapat memahami dan mau melaksanakan tugas 

serta tanggung jawabnya dalam mendidik dan mengarahkan anak dengan 

baik, dengan segala tuntunan dan teladan pada anak, maka akan terlahirlah 

generasi yang unggul dan mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri 

dan kehidupannya kelak.  

Komunikasi ibu dan anak lebih bersifat pengasuhan. Kecenderungan 

anak untuk berhubungan dengan ibu jika anak merasa kurang sehat, sedih, 
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maka peran ibu lebih menonjol. Komunikasi keluarga penting dalam 

membentuk suatu keluarga yang harmonis, dimana untuk mencapai keluarga 

yang harmonis, semua anggota keluarga harus didorong untuk ambil bagian 

dalam percakapan mengemukakan pendapat, gagasan, serta menceritakan 

pengalaman-pengalaman. Komunikasi ibu dan anak adalah suatu proses 

hubungan antara ibu dan anak yang merupakan jalinan yang mampu memberi 

rasa aman bagi anak melalui suatu hubungan yang memungkinkan keduanya 

untuk saling berkomunikasi sehingga adanya keterbukaan dan percaya diri 

dalam menghadapi masalah. Komunikasi antara ibu dan anak dalam keluarga 

merupakan interaksi yang terjadi antara ibu dan anak yang  menjadi dasar dari 

perkembangan anak 

Orang tua merupakan salah satu unsur penting namun terlupakan untuk 

membantu remaja melawan kehamilan tak diinginkan dan STI (Brock & 

Jennings, 1993; Jaccard, Dodge, & Dittus, 2002; Kirby & Miller, 2002 dalam 

Santrock, 2007: 289). Survei menyatakan bahwa sekitar 17% pendidikan seks 

remaja diperoleh dari ibu dan hanya sekitar 2% yang diperoleh dari ayah 

(Thornburg, 1981 dalam Santrock, 2007: 289). 

Di Amerika Serikat, S.P. Schinke dalam Sarwono (2011) membuktikan 

bahwa faktor peramal yang paling dominan tentang perilaku seksual anak 

(perempuan) adalah hubungan dengan ibunya. Makin baik hubungan ibu-

anak, makin sedikit anak itu melakukan hubungan seksual. Buruknya 

hubungan ibu-anak yang bisa mengarah kepada hubungan seksual anak ini 

juga terbukti di Indonesia dari penelitian dua dokter ahli penyakit kandungan 

dan ilmu kebidanan, yaitu dr. Biran Affandi di Jakarta dan dr. Dalana di 
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Surakarta. Kedua dokter ini secara terpisah mewawancarai pasien-pasien 

mereka yang remaja putri dan hamil. Sebagain besar mereka melakukan 

hubungan seksual di rumah. Hal ini terbukti karena kurangnya rasa hormat 

dan segan terhadap orang tua (Sarwono, 2011). 

Sulitnya komunikasi, khususnya dengan orang tua, pada akhirnya akan 

menyebabkan perilaku seksual yang tidak diinginkan pada remaja (Sarwono, 

2011: 199). 

Jadi besar kemungkinan tingginya angka perilaku seksual remaja putri 

erat hubungannya dengan tingkat hubungan antara ibu dan anak yang tidak 

terjalin secara baik sehingga terjadi ketidakefektifan dalam komunikasi antara 

ibu dengan anak perempuan. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Kerangka Konseptual Hubungan antara Peran Ibu dalam 
Komunikasi Ibu-Anak dengan Perilaku Seksual Remaja Putri di 
SMKN 2 Ponorogo 

   

Faktor yang 
mempengaruhi : 

1) Peningkatan libido 
seksualitas 

2) Penundaan usia 
perkawinan 

3) Tabu-larangan dalam 
norma agama 

4) Arus informasi 
seksualitas media 
massa 
 

5) Komunikasi dan 
pendidikan seksual 
dengan orang tua 
kurang 
 

6) Pergaulan bebas 

5) Kurangnya 
komunikasi dan 
pendidikan seksual 
orang tua  

Komunikasi ayah dan 
anak 

Komunikasi ibu dan 
anak 

1) Keterbukaan 
2) Empati 
3) Perilaku suportif 
4) Sikap positif 
5) Kesamaan  

Perilaku seksual remaja : 

1) Tidak pernah melakukan  
2) Sentuhan (pegangan tangan, pelukan) 
3) Cium (kecupan sampai deep kissing) 
4) Petting (raba payudara, alat kelamin) 
5) Hubungan seksual (sexual intercourse) 

Peran orang tua mencegah 
peningkatan masalah remaja: 

1) Menanamkan pola asuh 
yang baik sejak prenatal dan 
balita 

2) Membekali anak dengan 
dasar moral dan agama 

3) Menjalin kerja sama yang 
baik dengan guru 

4) Menjadi tokoh panutan bagi 
anak baik dalam perilaku 
maupun dalam hal menjaga 
lingkungan yang sehat 

5) Menerapkan disiplin yang 
konsisten pada anak 
 

6)  
 

7) Menghindarkan anak dari 
NAPZA 

6) Mengerti komunikasi yang 
baik dan efektif antara orang 
tua–anak 
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Keterangan :    : diteliti 

    : tidak diteliti  

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seksual antara lain 

peningkatan libido seksualitas, penundaan usia perkawinan, tabu-larangan 

dalam norma agama, arus informasi seksualitas dari media massa, 

kurangnya komunikasi dan pendidikan seksualitas dari orang tua, dan 

pergaulan bebas (Sarwono, 2011). Peran orang tua yang dapat dilakukan 

dalam upaya untuk mencegah semakin meningkatnya masalah yang terjadi 

pada remaja, antara lain; menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak 

prenatal dan balita, membekali anak dengan dasar moral dan agama, 

mengerti komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua–anak, menjalin 

kerja sama yang baik dengan guru, menjadi tokoh panutan bagi anak baik 

dalam perilaku maupun dalam hal menjaga lingkungan yang sehat, 

menerapkan disiplin yang konsisten pada anak, menghindarkan anak dari 

NAPZA (http://www.idai.or.id/remaja/artikel). 

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja yang 

telah dijelaskan seperti di atas, fokus yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dalam 

kaitannya dengan tingkat perilaku seksual remaja putri. Dalam hal ini peran 

ibu yang diteliti, bagaimana kemampuan ibu berkomunikasi dengan anak 

dalam kehidupan sehari-hari dalam menciptakan suatu komunikasi yang 

efektif. 

Berbagai penelitian di Amerika menjelaskan bahwa anak lebih 

nyaman jika berkomunikasi dengan ibu daripada ayah. Studi penelitian lain 
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juga mengatakan bahwa anak lebih banyak berkomunikasi dengan ibu 

dibandingkan ayah.  Herawati (2011) berpendapat jika komunikasi ibu dan 

anak lancar maka peluang kenakalan remaja akan menurun. Dari sebagian 

besar studi menyatakan bahwa komunikasi orang tua merupakan aspek 

penting dalam mencegah terjadinya perilaku seksual remaja. Orang tua 

memegang peranan penting dalam perkembangan anak. Dengan komunikasi 

yang baik anak akan menjadi lebih matang dalam mengambil suatu 

keputusan yang menyangkut dirinya. Di Amerika Serikat, S.P. Schinke 

membuktikan bahwa faktor peramal yang paling dominan tentang perilaku 

seksual anak (perempuan) adalah hubungan dengan ibunya. Makin baik 

hubungan ibu-anak, makin sedikit anak itu melakukan hubungan seksual. 

Untuk mengungkap peran ibu dalam berkomunikasi dengan anak 

digunakan 5 indikator efektivitas komunikasi menurut De Vito, yaitu 

keterbukaan, perilaku suportif, empati, sikap positif, dan kesamaan.  

Perilaku seksual remaja putri dinilai mengacu pada kriteria Duvall dan 

Miller dengan sedikit perubahan dari peneliti, yang menjelaskan bahwa 

keintiman heteroseksual yang dilakukan oleh sepasang manusia mengikuti 

suatu proses peningkatan, yaitu mulai dari tidak melakukan perilaku seksual 

apapun, sentuhan (berupa pegangan tangan, pelukan), cium (mulai dari 

kecupan sampai deep kissing), petting, yaitu meraba-raba daerah erotik dari 

pasangan (biasanya mulai dari yang ringan (light petting) sampai pada 

merapa alat kelamin), hubungan seksual (sexual intercourse). 

Kemampuan ibu dalam berkomunikasi terhadap anak dapat digunakan 

sebagai ukuran untuk menilai besarnya pengaruh komunikasi ibu-anak 
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terhadap perilaku seksual remaja. Oleh karena itu, peran ibu dalam 

komunikasi ibu dan anak dinilai dapat menjadi sarana untuk mengurangi 

angka kejadian kenakalan remaja, khususnya dalam hal perilaku seksual 

remaja.  

 

3.2  Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan antara peran ibu dalam komunikasi ibu-anak dengan 

perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 Ponorogo. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah analitik 

observasional cross sectional.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Rancangan Penelitian Hubungan Antara Peran Ibu dalam 

Komunikasi Ibu-Anak dengan Perilaku Seksual Remaja Putri 
di SMKN 2 Ponorogo 

 

4.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa  SMKN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 dengan total populasi 740 siswa putri, 

jumlah kelas X 253 siswa putri, kelas XI 262 siswa putri, kelas XII 225 siswa 

putri dan jumlah siswa masing-masing kelas antara 25-38 siswa. 

 Sampel yang diambil adalah siswa putri kelas X, XI, XII SMKN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 sebanyak masing-masing 1 kelas dengan 

teknik pengambilan sampel cluster random sampling.  

 

Remaja putri            
kls X, XI, XII 

Tingkat 1 

Perilaku 
seksual 
remaja 

Peran ibu 
dalam 

komunikasi 
ibu-anak 

Tingkat 2 

Tingkat 3 

Tingkat 4 

Baik 

Cukup 

Buruk 

Sangat buruk 

Tingkat 0 Sangat baik 
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Kriteria inklusi : 

Semua siswa putri dalam masing-masing kelas yang terpilih SMKN 2 

Ponorogo dan bersedia menjadi responden. 

 

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 2 Ponorogo pada bulan Juni 2012.  

 

4.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah peran ibu dalam 

komunikasi ibu-anak. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku seksual remaja 

putri. 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian Hubungan Antara Peran 
Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak dengan Perilaku Seksual Remaja 
Putri di SMKN 2 Ponorogo 

 
N
o Variabel 

Definisi 
Operasional Parameter Alat Ukur Skala Hasil Ukur 

1 Peran ibu 
dalam 
komunikasi 
ibu-anak 

Kemampuan 
ibu dalam 
berkomunikasi 
dengan 
respnden, baik 
komunikasi 
langsung 
maupun tidak 
langsung 

Jawaban 
responden dari 
pertanyaan 
mengenai : 
1) Keterbukaan 
2) Perilaku 

suportif 
3) Empati 
4) Sikap positif 
5) Kesamaan  

Kuesioner  Ordinal Sangat baik:  
X > (mean + 1,5SD) 
 
Baik: 
(mean + 0,5SD) < X < 
(mean + 1,5SD) 
 
Cukup: 
(mean - 0,5SD) < X < 
(mean + 0,5SD) 
 
Buruk: 
(mean – 1,5SD) < X < 
(mean - 0,5SD)  
 
Sangat buruk: 
X < (mean - 1,5SD) 
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2 Perilaku 
seksual 
remaja putri  

Perilaku yang 
pernah 
dilakukan 
responden 
dengan lawan 
jenis  

Jawaban 
responden dari 
pilihan mengenai: 
1) Sentuhan 

(pegangan 
tangan, 
pelukan) 

2) Cium 
(kecupan 
sampai deep 
kissing) 

3) Petting (raba 
payudara, 
alat kelamin) 

4) Hubungan 
seksual 
(sexual 
intercourse) 

Kuesioner Ordinal  Tingkat 0: jika tidak 
ada tanda √ pada 
pilihan yang tersedia 

Tingkat 1: jika ada 
tanda √ pada salah 
satu pilihan seputar 
sentuhan  

Tingkat 2: jika ada 
tanda √ pada salah 
satu pilihan seputar 
cium  

Tingkat 3: jika ada 
tanda √ pada salah 
satu pilihan seputar 
petting  

Tingkat 4: jika ada 
tanda √ pada salah 
satu pilihan seputar 
hubungan seksual  

Sumber. Arifin, 2010 
 
Keterangan:  X    : Hasil skor yang didapat 
   SD  : Standard deviasi    

 
Tabel 4.2 Skor Item Skala Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak 

Item pernyataan positif Skor Item pernyataan negatif Skor  
Selalu 4 Selalu 1 
Sering 3 Sering 2 
Kadang-kadang 2 Kadang-kadang 3 
Tidak pernah 1 Tidak pernah 4 
Sumber. Sugiyono, 2009  

 

4.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 

yang diisi sendiri oleh  responden. Pemilihan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data dengan alasan responden dalam jumlah cukup besar, dapat 

membaca dengan baik, dan dapat mengungkap hal-hal yang sifatnya rahasia 

(Sugiyono, 2009).  
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  Materi pertanyaan yang diberikan adalah seputar masalah yang 

berhubungan dengan peran ibu dalam komunikasi ibu-anak dan perilaku 

seksual remaja putri. Dalam penelitian ini, digunakan kuesioner tertutup 

sebagai alat pengumpul data. Kuesioner tertutup memiliki keuntungan 

responden memilih jawaban yang telah disediakan sehingga mudah 

mengolah. 

Dalam penelitian ini, variabel peran ibu dalam komunikasi ibu-anak 

diungkap dengan menggunakan kuesioner berisi pernyataan-pernyataan 

dalam bentuk skala Likert yang terdiri dari dua jenis pernyataan, yaitu 

pernyataan positif dan negatif. 

Tabel 4.3 Item Soal Variabel Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak 

Indikator 
Item Soal 

pernyataan positif 
Item Soal 

pernyataan negatif 
Keterbukaan 1, 2, 16 3 
Empati - 4, 5, 14, 20 
Sikap suportif 12  6,7, 18 
Sikap positif 8, 9, 13 10, 11, 17 
Kesamaan 19, 21 15, 22, 23 

 

Dalam penelitian ini, variabel perilaku seksual remaja putri diungkap 

dengan menggunakan kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk 

checklist, sehingga responden bisa langsung memberikan tanda (√) untuk 

hal-hal yang pernah dilakukannya dengan laki-laki. 

4.5.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Melakukan izin kepada Kepala SMKN 2 Ponorogo. 

2) Menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian pada pihak sekolah 

untuk mempermudah proses pengambilan data penelitian. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



62 

 

 

3) Menentukan kelompok kelas yang akan dilakukan penelitian sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. 

4) Memberikan inform concern. 

5) Membagikan kuesioner pada masing-masing responden. 

6) Menjelaskan cara pengisian kuesioner. 

7) Mengumpulkan kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

8) Melakukan tabulasi dan pengolahan data. 

9) Penyusunan laporan penelitian. 

4.5.2 Uji Validitas  

Uji validitas instrumen penelitian (kuesioner) digunakan untuk menilai 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat.  

 Uji validitas instrumen dalam penelitian ini progam  SPSS  Bivariat   

Pearson (Pearson Product Moment) dengan taraf signifikasi 0,05. Uji 

validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor 

dengan skor total dari instrumen yang ada. Jika r hitung > r tabel maka 

instrumen penelitian dinyatakan berkorelasi secara signifikan terhadap skor 

total dan dinyatakan valid, dan juga sebaliknya. 

Setelah dilakukan uji validitas menggunakan progam  SPSS  Bivariat   

Pearson   (Pearson Product Moment) dengan taraf signifikasi 0,05 dengan 

N = 20 siswa putri, dari 40 item soal diperoleh 24 item soal yang valid dan 

16 item soal yang gugur dengan nilai r hitung (antara 457 s/d 828) > r tabel 

(0,444).  Namun ada 1 item soal yang menyulitkan responden dalam 
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menjawab sehingga item tersebut dihilangkan. Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran. 

4.5.3 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen sudah cukup 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Reliabel mempunyai arti dapat dipercaya, atau dapat 

diandalkan.  

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

program SPSS rumus Alpha. Hasil ukurnya akan diperbandingkan dengan r 

tabel. Jika r hitung > r tabel, maka butir pertanyaan adalah reliabel, dan 

sebaliknya jika r hitung < r tabel maka butir pertanyaan tidak reliabel.  

  Setelah dilakukan uji reliabilitas dari item-item soal yang telah valid 

menggunakan program SPSS rumus Alpha, item-item soal dinyatakan 

reliabel dengan nilai r hitung (antara 639 s/d 793) > r tabel (0,444). Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 

 

4.6 Analisis Data 

4.6.1 Pengolahan Data 

 Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan sistem komputer 

melalui tahap-tahap seperti di bawah ini: 

1) Editing 

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh, dilakukan setelah data terkumpul. 
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2) Coding 

Coding adalah kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data  

yang terdiri dari beberapa kategori. Beberapa coding pada variabel yang 

muncil adalah sebagai berikut sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Kode Hasil Ukur Variabel Perilaku Seksual Remaja 
Hasil Ukur Kode 

Tingkat 0/ tidak pernah melakukan perilaku seksual 0 
Tingkat 1/ melakukan sentuhan 1 
Tingkat 2/ melakukan ciuman 2 
Tingkat 3/ melakukan petting 3 
Tingkat 4/ melakukan hubungan seksual kelamin 4 
 
Tabel 4.5 Kode Hasil Ukur Status Pacaran 

Hasil Ukur Kode 

Tidak pernah berpacaran 0 
Pacaran 1x 1 
Pacaran >1x 2 
 
Tabel 4.6 Kode Hasil Ukur Kehadiran Ibu 

Hasil Ukur Kode 

Tinggal dengan ibu 1 
Tidak tinggal dengan ibu 2 
 
Tabel 4.7 Kode Hasil Ukur Pekerjaan Ibu 

Hasil Ukur Kode 

Tidak bekerja (IRT) 1 
Wiraswasta  2 
Petani 3 
TKW 4 
Guru 5 
Buruh tani 6 
 
Tabel 4.8 Kode Hasil Ukur Pendidikan Ibu 

Hasil Ukur Kode 

Tidak tahu 0 
Tidak sekolah 1 
SD sederajat 2 
SMP sederajat 3 
SMA sederajat 4 
Perguruan tinggi 5 
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3) Data Entry 

Data entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan 

ke dalam master tabel atau database komputer. 

4.6.2 Teknik Analisis 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

univariat dan bivariat dengan sistem komputer program SPSS.  

Untuk melihat adanya hubungan antar variabel independen dan 

dependen dengan skala ukur ordinal dilakukan uji statistik menggunakan 

korelasi Spearman Rank  dengan taraf signifikasi (α) 0,05. Jika hasil hitung 

ρ < α 0,05, maka Ho ditolak. Dan jika hasil hitung ρ ≥ α 0,05, maka Ho 

diterima. Kriteria Ho adalah tidak ada hubungan antara peran ibu dalam 

komunikasi ibu-anak dengan perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 

Ponorogo. Kesimpulan dari analisa bivariat yaitu: 

1) Jika ρ ≥ α 0,05, maka Ho diterima.  Tidak  ada  hubungan antara peran 

ibu dalam komunikasi ibu-anak dengan perilaku seksual remaja putri. 

2) Jika nilai koefisien korelasi (r) negatif (-) dan ρ < α 0,05, maka ada 

hubungan negatif antara dua variabel yang diteliti. Semakin efektif 

peran ibu dalam  komunikasi  ibu-anak,  maka  semakin  rendah  tingkat  

perilaku seksual remaja putri. 

3) Jika  nilai  koefisien  korelasi (r) positif (+) dan ρ < α 0,05, maka ada 

hubungan positif antara dua variabel yang diteliti. Semakin efektif 

peran ibu dalam komunikasi ibu-anak, maka semakin tinggi perilaku 

seksual remaja putri.  
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 Kekuatan korelasi dilihat dari besarnya koefisien korelasi (r) menurut 

Sugiyono (2009) adalah sebagai berikut: 

0,800 – 1,000 : sangat kuat 

0,600 – 0,799 : kuat 

0,400 – 0,599 : sedang 

0,200 – 0,399 : lemah 

0,000 – 0,199 : sangat lemah 

 

4.7 Kerangka Kerja 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  Kerangka Kerja Penelitian Hubungan Antara Peran Ibu dalam 
Komunikasi Ibu-Anak dengan Perilaku Seksual Remaja Putri di 
SMKN 2 Ponorogo 

 
 
 
 
 
 

Populasi 
Seluruh siswa putri SMKN 2 Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Sampel 
Siswa putri kelas X, XI, XII SMKN 2 Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Analisa data 
Univariat dan Bivariat Koefisien Korelasi Sperman Rank 

Teknik pengumpulan data  
Kuesioner 

Laporan Penelitian 

Pengolahan data  

(editing, coding, data entry) 
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4.8 Ethical Clearence 

 Dalam penelitian ini, diajukan ijin kepada Kepala SMKN 2 Ponorogo 

untuk pengambilan data penelitian di SMKN 2 Ponorogo. Penelitian tetap 

menjaga prinsip etika penelitian, yaitu memberikan inform concern,  menjaga 

prinsip anonimity (tanpa nama), dan prinsip confidentiality (kerahasiaan).  

 

4.9 Keterbatasan 

4.9.1 Keterbatasan instrumen dan teknik pengumpulan 

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang diisi sendiri oleh 

responden dan tidak dilakukan wawancara lebih mendalam sehingga 

terdapat kemungkinan adanya ketidakjujuran dalam pengisian yang dapat 

menyebabkan perolehan data kurang akurat. 

4.9.2 Keterbatasan sampling 

Pada perencanaan awal, pengambilan sampel dilakukan pada siswa 

putri  kelas X, XI, XII masing-masing 1 kelas. Karena adanya kondisi 

yang tidak memungkinkan akhirnya pengambilan sampel kelas XII tidak 

dilakukan 1 kelas, namun pada beberapa kelas dengan estimasi jumlah 

siswa setara dengan jumlah rata-rata 1 kelas. 

4.9.3  Keterbatasan peneliti dan waktu 

Kemampuan peneliti tidak cukup berkompeten dalam pembuatan 

instrumen penelitian yang baik sehingga pelaksanakan uji validitas, 

reliabilitas, dan pengumpulan data dilakukan 2 kali. Adanya keterbatasan 

waktu, uji validitas dan reliabilitas yang kedua tidak dilakukan pada 

perwakilan masing-masing kelas, hanya perwakilan dari kelas X. 
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4.10 Jadual Penelitian 

Tabel 4.9 Jadual Kegiatan Penelitian Hubungan Antara Peran Ibu dalam 
Komunikasi Ibu-Anak dengan Perilaku Seksual Remaja di SMKN 
2 Ponorogo 

 

 

Kegiatan 
Mei 
2012 

Juni 
2012 

Juli 
2012 

Agustus 
2012 

1) Pengumpulan data      
2) Pengolahan data     
3) Analisa data      
4) Penyusunan laporan     
5) Penyerahan skripsi yang akan 

disidangkan 
  27/7/12  

6) Seminar hasil (sidang skripsi)   30/7-17/8/12 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISA 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian  

Tempat  penelitian : SMKN 2 Ponorogo 

Alamat  : Jl. Laks. Yos Sudarso No.21A Ponorogo 

Visi : Menjadi  pusat  pendidikan  yang  menghasilkan  tamatan 

profesional dan mandiri yang berwawasan IPTEK dan IMTAQ 

Misi :     1)  Membentuk tamatan yang berkarakter kebangsaan 

2) Membentuk tamatan yang memiliki jiwa enterpreuner 

3) Membentuk tamatan yang kompeten dan mampu bersaing 

di dunia kerja 

Sasaran/ Tujuan Situasional Sekolah: 

1) Menghasilkan tamatan yang professional, tangguh, dan jujur 

2) Menghasilkan tamatan yang memiliki keunggulan, komparatif, dan 

kompetitif di bidangnya 

3) Menghasilkan tamatan yang memiliki keberanian untuk berwirausaha 

4) Menjadikan sekolah sebagai pusat informasi dan layanan masyarakat di 

bidang pendidikan 

Program Keahlian: 

1) Tata Boga : Kompetensi Keahlian Jasa Boga dan Patiseri 

2) Tata Kecantikan : Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Rambut dan 

Tata Kecantikan Kulit 
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3) Tata Busana Butik 

Jumlah siswa : 749 siswa, terdiri dari 740 siswa putri dan 9 siswa putra. 

 
5.1.2 Penyajian Data 

Penelitian yang dilakukan pada 94 siswa putri SMKN 2 Ponorogo pada 

bulan Juni 2012, diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Usia responden 

Tabel 5.1 Distribusi reponden berdasarkan usia di SMKN 2 Ponorogo 
tahun ajaran 2011-2012 

Usia (tahun) Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 
N % N % N % N % 

15 1 3,6 0 0 0 0 1 1,1 
16 16 57,1 2 6,7 0 0 18 19,1 
17 9 32,1 20 66,7 2 5,6 31 33,0 
18 2 7,1 8 26,7 20 55,6 30 31,9 
19 0 0 0 0 13 36,1 13 13,8 
20 0 0 0 0 1 2,8 1 1,1 

Jumlah 28 100 30 100 36 100 94 100 

Berdasarkan tabel 5.1 digambarkan bahwa sebagian besar responden 

(33%) berusia 17 tahun dan hanya 1,1% yang berusia 15 atau 20 tahun. 

Sebagian besar responden kelas X (57,1%) berusia 16 tahun, sebagian 

besar kelas XI (66,7%) berusia 17 tahun, dan sebagian besar kelas XII 

(55,6%) berusia 18 tahun. 

2) Pengalaman pacaran 

Tabel 5.2 Distribusi responden berdasarkan pengalaman pacaran di SMKN 
2 Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Pengalaman 
pacaran 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 
N % N % N % N % 

Tidak pernah 
pacaran 

1 3,6 2 6,7 3 8,3 6 6,4 

Pacaran 1x 2 7,1 5 16,7 3 8,3 10 10,6 
Pacaran >1x 25 89,3 23 76,7 30 83,3 78 83,0 
Jumlah 28 100 30 100 36 100 94 100 

Berdasarkan  tabel  5.2  digambarkan  bahwa   sebagian   besar  responden  
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(83,0%)  telah berpacaran lebih dari 1 kali dan yang tidak pernah 

berpacaran sebanyak 6,4%. Sebanyak 89,3% responden kelas X yang 

mengaku telah berpacaran lebih dari 1 kali, kelas XI sebanyak 76,7%, dan 

kelas XII  sebanyak 83,3%. 

3) Usia pertama kali pacaran 

Tabel 5.3 Distribusi responden berdasarkan usia pertama kali pacaran di 
SMKN 2 Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Usia 
(tahun) 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 
  N % N % N % N % 

12-15 22 81,5 25 89,3 15 45,5 62 70,5 
16-18 5 18,5 3 10,7 16 48,5 24 27,3 
19-21 0 0 0 0 2 6,0 2 2,3 
Jumlah 27 100 28 100 33 100 88 100 

Berdasarkan tabel 5.3 digambarkan bahwa dari 88 responden yang pernah 

berpacaran, sebagian besar (70,5%) memulai pacaran saat menginjak usia 

remaja awal (12-15 tahun) dan hanya sebagian kecil (2,3%) yang mulai 

berpacaran saat usia remaja akhir (19-21 tahun). Sebagian besar kelas X 

(81,5%) dan kelas XI (89,3) memulai pacaran saat menginjak usia remaja 

awal, dan sebagian besar kelas XII (48,5%) memulai pacaran saat 

menginjak usia remaja menengah (16-18 tahun). 

4) Kehadiran ibu 

Tabel 5.4 Distribusi responden berdasarkan kehadiran ibu di SMKN 2 
Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Kehadiran Ibu 
Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 
N % N % N % N % 

Tinggal dengan ibu 21 75,0 24 80,0 33 91,7 78 83,0 
Tidak tinggal 
dengan ibu 

7 25,0 6 20,0 3 8,3 16 17,0 

Jumlah 28 100 30 100 36 100 94 100 
 
Berdasarkan tabel 5.4 digambarkan bahwa sebagian besar responden 

(83,0%) tinggal bersama ibu dan hanya 17,0%  yang tidak tinggal bersama 
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ibu dengan berbagai macam alasan, antara lain ibu bekerja di luar negeri/ 

di luar kota, tinggal dengan nenek, atau karena cerai. Responden kelas X 

yang tinggal bersama ibu sebanyak 75,0%, kelas XI sebanyak 80,0%, dan 

kelas XII sebanyak 91,7%. 

5) Jangka waktu tidak tinggal dengan ibu 

Tabel 5.5 Distribusi responden berdasarkan jangka waktu tidak tinggal 
bersama ibu di SMKN 2 Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Lama 
ketidakhadiran 

ibu 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 

N % N % N % N % 

< 1 tahun 1 14,3 0 0 0 0 3 18,8 
1-5 tahun 3 42,9 4 66,7 3 100 7 43,8 
> 5 tahun 3 42,9 2 33,3 0 0 6 37,5 
Jumlah 7 100 6 100 3 100 16 100 
 
Berdasarkan tabel 5.5 digambarkan bahwa dari 16 responden yang tidak 

tinggal bersama ibu sebagian besar (43,8%) selama 1-5 tahun. Sebagian 

besar responden kelas X (42,9%) ditinggal selama >1 tahun, sebagian 

besar kelas XI (66,7%) ditinggal selama 1-5 tahun, dan seluruh responden  

kelas XII yang tidak tinggal dengan ibunya sudah ditinggal selama 1-5 

tahun. 

6) Pekerjaan ibu 

Tabel 5.6 Distribusi responden berdasarkan pekerjaan ibu di SMKN 2 
Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Pekerjaan 
Ibu 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 
N % N % N % N % 

Tidak bekerja 11 39,3 12 40,0 14 38,9 37 39,4 
Wiraswasta 7 25,0 9 30,0 11 30,6 27 28,7 
Petani 5 17,9 6 20,0 10 27,8 21 22,3 
TKW 4 14,3 3 10,0 0 0 7 7,4 
Guru 1 3,6 0 0 0 0 1 1,1 
Buruh tani 0 0 0 0 1 2,8 1 1,1 
Jumlah 28 100 30 100 36 100 94 100 
 
Berdasarkan  tabel  5.6  digambarkan   bahwa   sebagian  besar   responden 
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 (39,4%) memiliki ibu yang tidak bekerja (ibu rumah tangga), sebanyak 

28,7% memiliki ibu bekerja wiraswasta, sebanyak 22,3% memiliki ibu 

bekerja sebagai petani, sebanyak 7,4% yang memiliki ibu bekerja sebagai 

TKW dan hanya 1,1% yang memiliki ibu bekerja sebagai guru/ buruh tani. 

Sebagian besar responden kelas X (39,3%), kelas XI (40,0%), dan kelas 

XII (38,9%)  memiliki ibu yang tidak bekerja (IRT). 

7) Pendidikan ibu 

Tabel 5.7 Distribusi responden berdasarkan pendidikan ibu di SMKN 2 
Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Pendidikan Ibu 
Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 

N % N % N % N % 
Tidak tahu 1 3,6 2 6,7 5 13,9 8 8,5 
Tidak Sekolah  0 0 1 3,3 3 8,3 4 4,3 
SD sederajat 17 60,7 6 20,0 18 50,0 41 43,6 
SMP sederajat 6 21,4 7 23,3 5 13,9 18 19,1 
SMA sederajat 3 10,7 14 46,7 5 13,9 22 23,4 
Perguruan Tinggi 1 3,6 0 0 0 0 1 1,1 
Jumlah 28 100 30 100 36 100 94 100 
 
Berdasarkan tabel 5.7 digambarkan bahwa sebagian besar responden 

(43,6%) memiliki ibu yang berpendidikan terakhir SD sederajat, sebanyak 

23,4% yang memiliki ibu berpendidikan terakhir SMA sederajat, sebanyak 

19,1% yang memiliki  ibu berpendidikan terakhir SMP sederajat, sebanyak 

4,3% yang memiliki ibu tidak sekolah, sebanyak 8,5% responden mengaku 

tidak tahu pendikan terakhir ibu dan hanya 1,1% yang memiliki ibu 

berpendidikan terakhir Perguruan Tinggi. Sebagian besar responden kelas 

X (60,7%) dan kelas XII (50,0%) memiliki ibu yang berpendidikan SD 

sederajat, sedangkan sebagian besar responden kelas XI (46,7%) memiliki 

ibu yang berpendidikan SMA sederajat. 
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8) Partner perilaku seksual 

Tabel 5.8 Distribusi partner perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 
Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Partner perilaku 
seksual remaja 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 
N % N % N % N % 

Pacar 21 75,0 22 78,6 27 77,1 70 76,9 
Teman 9 32,1 8 28,6 11 31,4 28 30,8 
Lain-lain 12 42,9 3 10,7 3 8,6 18 19,8 
Jumlah 28  28  35  91  

Berdasarkan tabel 5.8 digambarkan bahwa dari 91 responden yang pernah 

melakukan perilaku seksual, sebagian besar (76,9%) mengaku melakukan 

perilaku seksual dengan pacar, sebanyak 30,8% dengan teman, dan 

sebanyak 19,8% dengan yang lain seperti keluarga. Sebagian besar 

responden kelas X (75,0%), kelas XI (78,6%), dan kelas XII (77,1%) 

mengaku melakukan perilaku seksual dengan pacar. 

9) Alasan perilaku seksual 

Tabel 5.9 Distribusi alasan melakukan perilaku seksual di SMKN 2 
Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Alasan perilaku 
seksual remaja 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 
N % N % N % N % 

Cinta 18 64,3 20 71,4 26 74,2 64 70,3 
Dipaksa 2 7,2 0 0 1 2,9 3 3,3 
Lain-lain 10 35,7 6 21,4 6 17,1 22 24,2 
Jumlah 28  28  35  91  

Berdasarkan tabel 5.9 digambarkan bahwa dari 91 responden yang pernah 

melakukan perilaku seksual, sebagian besar (70,3%) responden mengaku 

melakukan perilaku seksual atas dasar cinta, sebanyak 3,3% mengaku 

karena dipaksa, dan 24,2% mempunyai alasan lain seperti kangen, merasa 

hal itu wajar dalam berpacaran, khilaf, dan lain-lain. Sebagian besar 

responden kelas X (64,3%), kelas XI (71,4%), dan kelas XII (74,2%) 

mengaku melakukan perilaku seksual dengan alasan cinta. 
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10) Sumber informasi seksualitas  

Tabel 5.10 Distribusi sumber informasi seksualitas remaja di SMKN 2 
Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Sumber informasi 
seksualitas remaja 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 
N % N % N % N % 

Media massa 24 85,7 25 83,3 25 69,4 74 78,7 
Orang tua 6 21,4 8 26,7 9 25,0 23 24,5 
Teman/ pacar 15 53,6 14 46,7 12 33,3 41 43,6 
Lain-lain 3 10,7 3 10,0 4 11,1 10 10,6 
Jumlah 28  30  36  94  

 
Berdasarkan tabel 5.10 digambarkan bahwa sebagian besar responden 

(78,7%) memperoleh informasi tentang seksualitas dari media massa, 

sebanyak 24,5% dari orang tua, sebanyak 43,6% dari teman/pacar, dan 

sebanyak 10,6% memperoleh informasi dari yang lain seperti guru BP, dan 

lain-lain. Sebagian besar responden kelas X (85,7%), kelas XI (83,3%), 

dan kelas XII (69,4%) memperoleh informasi seksualitas dari media 

massa. 

 
5.2 Analisis Hasil Penelitian 

5.2.1 Peran ibu dalam komunikasi ibu-anak 

Hasil analisa deskriptif skor nilai variabel peran ibu dalam komunikasi ibu-

anak: 

Skor minimum : 52 

Skor maksimum : 84 

Mean  : 70,83 

Standard Deviation : 6,865 
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Tabel 5.11 Distribusi responden berdasarkan peran ibu dalam komunikasi  
  ibu-anak di SMKN 2 Ponorogo 
Peran ibu dalam 
komunikasi ibu-

anak 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 

N % N % N % N % 

Sangat baik:  
= X > 81,1275 

0 0 2 6,7 2 5,6 4 4,3 

Baik: 
74,2625 < X < 
81,1275 

7 3,6 10 33,3 10 19,4 27 28,7 

Cukup: 
67,3975 < X < 
74,2625 

11 39,3 5 16,7 15 41,7 31 33,0 

Buruk: 
60,5325 < X < 
67,3975 

9 32,1 12 40,0 7 19,4 28 29,8 

Sangat buruk: 
X < 60,5325 

1 25,0 1 3,3 2 5,6 4 4,3 

Jumlah 28  30  36  94  
X : skor nilai responden yang diperoleh 
Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 

Berdasarkan tabel 5.11 digambarkan bahwa sebagian besar (33,0%) 

responden memiliki ibu yang mampu berkomunikasi cukup baik pada anak, 

sebanyak 29,8% responden memiliki ibu yang berkomunikasi dengan buruk, 

sebanyak 28,7% responden memiliki ibu yang mampu berkomunikasi baik, 

sebanyak 4,3% responden memiliki ibu yang berkomunikasi dengan sangat 

buruk atau sangat baik pada anak. Sebagian besar responden kelas X (39,3%) 

dan kelas XII (41,7 %) mempunyai ibu yang mampu berkomunikasi cukup 

baik, dan sebagian besar besar responden kelas XI (40%) mempunyai ibu 

yang berkomunikasi secara buruk dengan anak.  
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5.2.2 Perilaku seksual remaja putri  

0%
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30%
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70%

80%

90%

100%

Kelas X Kelas XI Kelas XII Total

Tidak melakukan
perilaku seksual

Berpegangan tangan

Berpelukan

Berciuman kening/
pipi

Berciuman bibir

Deep kissing

Meraba payudara

Meraba alat kelamin

Seks oral

Hubungan seksual
kelamin

Gambar 5.1 Distribusi Perilaku Seksual Remaja Putri di SMKN 2  
  Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 
 

  Berdasarkan gambar 5.1 sebagian besar responden (96,8%) pernah 

berpegangan tangan, 50,0% pernah berpelukan, 59,6% pernah berciuman 

kening/pipi, 22,3% pernah berciuman bibir, 11,7% pernah melakukan deep 

kissing, 2,1% pernah melakukan perabaan payudara, 3,2% tidak pernah 

melakukan perilaku seksual apapun, dan tidak ada responden yang pernah 

melakukan perabaan alat kelamin, seks oral ataupun hubungan seksual 

kelamin. Sebagian besar responden kelas X (100%), kelas XI (93,3%), dan 

kelas XII (97,2%) pernah berpegangan tangan dengan lawan jenis.  

 Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 3,2% remaja putri yang berperilaku 

seksual tingkat 0 (tidak melakukan perilaku seksual apapun), sebanyak 96,8%  

berperilaku seksual tingkat 1 atau sentuhan (pegangan tangan, pelukan), 

sebanyak  59,6%  berperilaku seksual tingkat 2 atau cium (kecupan sampai 
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deep kissing), sebanyak 2,1% berperilaku seksual tingkat 3 atau petting (raba 

payudara, alat kelamin), dan tidak ada remaja putri yang berperilaku seksual 

tingkat 4 atau hubungan seksual (sexual intercourse). 

 

5.2.3 Hubungan antar variabel 

1) Hubungan variabel luar dengan peran ibu dalam komunikasi ibu-anak 

Tabel 5.12  Hubungan antara variabel luar dengan peran ibu dalam 
komunikasi ibu-anak di SMKN 2 Ponorogo tahun ajaran 2011-
2012 

Variabel 
Komunikasi 

N Uji Statistik Koefisien 
korelasi 

Ρ 
(α = 0,05) 

Kehadiran ibu 0,233 0,251 94 Kontingensi C 
Jangka waktu 
ketidakhadiran ibu 

0,098 0,717 162) Spearman 

Pekerjaan ibu 0,359 0,833 94 Kontingensi C 
Pendidikan ibu -0,058 0,580 94 Spearman 

*  : signifikan  
2) : jumlah responden yang tidak tinggal dengan ibu 
Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 

 Hasil analisis tabel 5.12 menunjukkan bahwa tidak ada variabel luar 

yang berhubungan dengan variabel peran ibu dalam komunikasi ibu-anak.  

2) Hubungan antara variabel luar dengan perilaku seksual remaja putri 

Tabel 5.13  Hubungan antara variabel luar dengan perilaku seksual remaja 
putri di SMKN 2 Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Variabel 
Perilaku seksual 

N Uji Statistik Koefisien 
korelasi 

ρ 
(α = 0,05) 

Kelas -0,110 0,290 94 Spearman 
Usia -0,025 0.809 94 Spearman 
Status pacaran 0,329 0.001* 94 Spearman 
Usia pertama kali pacaran -0,367 0,000* 881) Spearman 
Kehadiran ibu 0,190 0,317 94 Kontingensi C 
Jangka waktu 
ketidakhadiran ibu 

0,497 0,050 162) Spearman 

Sumber informasi 0,297 0,004* 94 Spearman 
*  : signifikan  
Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 
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1) : jumlah responden yang pernah berpacaran 
2) : jumlah responden yang tidak tinggal dengan ibu 
 
 
 Hasil analisis tabel 5.13 menunjukkan bahwa variabel 

status/pengalaman pacaran mempunyai hubungan yang signifikan (ρ=0,001) 

dan berkorelasi positif lemah (r=0,329) dengan perilaku seksual remaja. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pacar maka semakin tinggi 

perilaku seksual remaja putri. 

  Variabel usia pertama kali pacaran mempunyai hubungan yang 

signifikan (ρ<0,001) dan berkorelasi negatif lemah (r= -0,367) dengan 

perilaku seksual. Dapat disimpulkan bahwa semakin dini usia pacaran maka 

semakin tinggi perilaku remaja putri.  

 Variabel sumber informasi seksualitas mempunyai hubungan yang 

signifikan (ρ=0,004) dan berkorelasi positif lemah (r=0,297) dengan 

variabel perilaku seksual remaja. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak 

sumber informasi seksualitas yang diperoleh, maka semakin tinggi perilaku 

seksual remaja putri. 

 Variabel tingkat kelas sekolah, usia, kehadiran ibu, jangka waktu 

ketidakhadiran ibu, pekerjaan ibu, dan pendidikan ibu pada hasil uji statistik 

di atas menunjukkan bahwa tidak  ada hubungan yang signifikan dengan 

variabel perilaku seksual remaja putri. 
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3) Hubungan variabel peran ibu dalam komunikasi ibu-anak dengan perilaku 

seksual remaja. 

Tabel 5.14 Hubungan antara variabel dependen dan independen di SMKN 2 
Ponorogo tahun ajaran 2011-2012 

Peran ibu dalam 
komunikasi ibu-

anak 

 Perilaku seksual remaja putri 

Tidak 
pernah 

melakukan 
perilaku 
seksual 

Pernah 
bersentuh

an 

Pernah 
beriuman 

Pernah 
petting 

Pernah 
melakukan 
hubungan 
seksual 
kelamin 

Jumlah 

Sangat buruk 0 2 2 0 0 4 
Buruk 1 9 16 2 0 28 
Cukup 1 9 21 0 0 31 
Baik 1 14 12 0 0 27 
Sangat baik 0 1 3 0 0 4 
Jumlah 3 35 54 2 0 94 

N total= 94 siswa 
rs= -0,115 

signifikasi (ρ)=0,268 
 

  
Analisis variabel peran ibu dalam komunikasi ibu-anak  dengan 

perilaku seksual remaja putri dilakukan menggunakan uji statistik korelasi 

Spearman sistem SPSS dengan taraf signifikasi 0,05 diperoleh hasil ρ=0,268 

dan r=-0,115. Nilai ρ (0, 268) < α (0,05) menunjukkan bahwa Ho diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara peran ibu dalam komunikasi ibu-anak dengan perilaku seksual remaja 

putri di SMKN 2 Ponorogo.  
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

SMKN 2 Ponorogo merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan 

negeri yang mempunyai siswa mayoritas adalah remaja putri. Sesuai dengan 

tujuan penelitian yaitu menganalisa hubungan antara peran ibu dalam komunikasi 

ibu-anak dengan perilaku seksual remaja putri, pemilihan sekolah ini sebagai 

tempat penelitian memudahkan peneliti dalam pengambilan sampel dari populasi 

yang homogeny sehingga diharapkan hasil akan representatif. 

Dalam penelitian dilakukan pengambilan sampel secara cluster random 

sampling pada kelas X, XI, XII masing-masing 1 kelas, dan diperoleh besar 

sampel kelas X sebanyak 28 siswa putri, kelas XI sebanyak 30 siswa putri, kelas 

XII sebanyak 36 siswa putri, dan total sampel 94 siswa putri.  

Hasil pengumpulan data yang digambarkan pada tabel 5.4 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden (83,0%) tinggal bersama ibu dan hanya 17,0%  

yang tidak tinggal bersama ibu dengan berbagai macam alasan, antara lain ibu 

bekerja di luar negeri/ di luar kota, tinggal dengan nenek, atau karena cerai. 

Berdasarkan tabel 5.11 digambarkan bahwa sebagian besar (33,0%) responden 

memiliki ibu yang mampu berkomunikasi cukup baik pada anak, sebanyak 29,8% 

responden memiliki ibu yang berkomunikasi dengan buruk, sebanyak 28,7% 

responden memiliki ibu yang mampu berkomunikasi baik, sebanyak 4,3% 

responden memiliki ibu yang berkomunikasi dengan sangat buruk atau yang 

berkomunikasi sangat baik pada anak.Skala ukur variabel peran ibu dalam 
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komunikasi ibu-anak mengacu pada 5 indikator efektivitas komunikasi menurut 

De Vito, yaitu keterbukaan, perilaku suportif, empati, sikap positif, dan kesamaan.  

Hasil analisis yang disajikan dalam tabel 5.12 menunjukkan bahwa tidak 

ada variabel luar yang berhubungan dengan variabel peran ibu dalam komunikasi 

ibu-anak. Kehadiran ibu, jangka waktu ketidakhadiran ibu, pekerjaan ibu, maupun 

pendidikan ibu tidak berhubungan dengan peran ibu dalam berkomunikasi-anak.  

Supratiknya dalam Novita (2008) menegaskan bahwa komunikasi disebut 

efektif apabila penerima (komunikan) menginterpretasikan pesan yang 

diterimanya sebagaimana dimaksudkan oleh pengirimnya (komunikator). 

Komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana 

dimaksud oleh pengirim pesan, pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan   

oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal itu (Hardjana, 2003). Hal 

lain yang dapat mendukung proses komunikasi agar efektif adalah kompetensi 

yang mengacu pada kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif. 

Hasil pengumpulan data yang disajikan pada gambar 5.1 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden (96,8%) pernah melakukan berpegangan tangan, 

sebanyak 50,0% pernah berpelukan, sebanyak 59,6% pernah berciuman kening/ 

pipi, sebanyak 22,3% pernah berciuman bibir, sebanyak 11,7% pernah melakukan 

deep kissing, sebanyak 2,1% pernah melakukan perabaan payudara, sebanyak 

3,2% tidak pernah melakukan perilaku seksual apapun, dan tidak ada responden 

yang pernah melakukan perabaan alat kelamin, seks oral ataupun hubungan 

seksual kelamin. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 3,2% remaja putri yang 

berperilaku seksual tingkat 0 (tidak melakukan perilaku seksual apapun), 

sebanyak 96,8%  berperilaku seksual tingkat 1 atau sentuhan (pegangan tangan, 
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pelukan), sebanyak  59,6%  berperilaku seksual tingkat 2 atau cium (kecupan 

sampai deep kissing), sebanyak 2,1% berperilaku seksual tingkat 3 atau petting 

(raba payudara, alat kelamin), dan tidak ada remaja putri yang berperilaku seksual 

tingkat 4 atau hubungan seksual (sexual intercourse). Hal ini terlepas dari status 

berpacaran.  

Hasil analisis yang disajikan dalam  tabel 5.13 menunjukkan bahwa  ada 

beberapa variabel luar yang berhubungan dengan variabel perilaku seksual remaja 

putri. Beberapa variabel luar tersebut antara lain:  

1) Variabel status pacaran, mempunyai hubungan yang signifikan 

(ρ=0,001) dan berkorelasi positif  lemah (r = 0,329) dengan perilaku 

seksual remaja. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah 

pacar yang pernah dimiliki maka semakin tinggi perilaku seksual 

remaja putri. 

2)  Variabel usia pertama kali pacaran, mempunyai hubungan yang 

signifikan (ρ<0,001) dan berkorelasi negatif lemah (r = -0,367) dengan 

perilaku seksual. Dapat disimpulkan bahwa semakin dini usia pacaran 

maka semakin tinggi perilaku remaja putri.  

3) Variabel sumber informasi seksualitas, mempunyai hubungan yang 

signifikan (ρ=0,004) dan berkorelasi positif lemah (r= 0,297) dengan 

variabel perilaku seksual remaja. Dapat disimpulkan bahwa semakin 

banyak sumber informasi seksualitas yang diperoleh, maka semakin 

tinggi perilaku seksual remaja putri. 

Semakin banyaknya pengalaman pacaran, semakin dini usia pertama kali 

pacaran, dan semakin banyak paparan sumber informasi seksualitas dapat 
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meningkatkan perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 Ponorogo. Nursal (2007) 

dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perilaku seksual murid SMU Negeri di Kota Padang, yaitu jenis kelamin, 

pengetahuan tentang kesehatan seksual, pola asuh orang tua dan jumlah pacar 

yang pernah dimiliki. Pada penelitian ini jenis kelamin dan tingkat pengetahuan 

seksual tidak dikaji.  

Pemaknaan perilaku seksual remaja berbeda-beda, tergantung dari sudut 

pandang mana seseorang menilai. Dari sudut pandang agama, sudah jelas terlihat 

dari pengertian perilaku seksual, suatu tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual, hal ini tentu sudah merupakan pelanggaran norma agama. Sudut pandang 

medis menilai bahwa perilaku seksual remaja ada yang sehat dan tidak sehat 

ditinjau dari segi akibat yang ditimbulkannya, seperti kehamilan tidak diinginkan 

yang mengarah pada aborsi dan penularan penyakit menular seksual. Dari sudut 

pandang psikologis remaja, perilaku seksual remaja merupakan hal yang, muncul 

dari dorongan-dorongan seksual sebagai akibat perubahan fisik dan fisiologis 

remaja menjadi individu yang matang.  

Shannon dan Weaver dalam Cangara (2005) mengungkapkan bahwa 

komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama 

lain, sengaja atau tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi 

menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, 

dan teknologi.  

Komunikasi ibu dan anak remaja menyangkut semua hal dalam kehidupan 

sehari-hari. Komunikasi yang baik dari ibu terhadap anak akan menimbulkan 

kedekatan dan menciptakan suatu keterbukaan, sehingga antara anak dan ibu 
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dapat dengan nyaman mengungkapkan semua pengalaman dan permasalahannya. 

Monks, dkk (1994: 269-271) mengatakan bahwa kualitas hubungan dengan orang 

tua memegang peranan yang penting. Adanya komunikasi antara orangtua dan 

anak pada masa remaja akan menimbulkan kedekatan. Hubungan antara ibu dan 

anak lebih dekat daripada antara ayah dan anak. Komunikasi dengan ibu meliputi 

permasalahan sehari-hari, sedangkan komunikasi dengan ayah meliputi persiapan 

remaja hidup dalam masyarakat.  

Analisis variabel peran ibu dalam komunikasi ibu-anak  dengan perilaku 

seksual remaja putri dilakukan menggunakan uji statistik korelasi Spearman 

sistem SPSS dengan taraf signifikasi 0,05 diperoleh hasil ρ=0,268 dan r=-0,115. 

Nilai ρ (0, 268) < α (0,05) menunjukkan bahwa Ho diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara peran ibu dalam 

komunikasi ibu-anak dengan perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 Ponorogo.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanum 

(2010) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara komunikasi ibu-anak 

dengan perilaku seksual pada remaja putri selama masa pacaran. Penelitian yang 

dilakukan Sanjaya (2008) pada 100 mahasiswa di salah satu Universitas Jakarta 

juga menunjukkan hasil uji statistic yang sama dengan penelitian ini. Hasil 

penelitian Sanjaya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara 

komunikasi orang tua dengan perilaku seksual mahasiswa.  

Banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja putri baik 

yang terkaji maupun yang tidak terkaji juga dapat menyebabkan hasil tidak sesuai 

dengan hipotesis. Ditemukan bahwa status pacaran, usia pertama kali pacaran, dan 

banyaknyasumber informasi seksualitas mempengaruhi perilaku seksual 
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responden. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor lain yang 

mempengaruhi tingkat perilaku seksual responden. Beberapa faktor lain yang 

tidak dikaji seperti pengetahuan seksualitas, pola pergaulan, dan pemahaman 

agama dimungkinkan juga dapat mempengaruhi perilaku seksual responden. 

Amrillah, dkk (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan seksualitas dan kualitas komunikasi orang tua-anak dengan 

perilaku seksual pranikah. Dalam penelitian tersebut pengetahuan seksualitas dan 

kualitas komunikasi orang tua-anak secara bersama-sama dapat mempengaruhi 

perilaku seksual remaja. Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak 

dilakukan analisis multivariate seperti halnya penelitian di atas, sehingga tidak 

dapat diketahui faktor apa saja yang secara bersama-sama dapat mempengaruhi 

perilaku seksual responden. 

Pernyataan-pernyataan yang diungkap dalam instrumen penelitian ini adalah 

peran ibu dalam komunikasi tentang kehidupan sehari-hari dengan anak, bukan 

hanya khusus masalah seksualitas. Hubungan kedekatan yang muncul dari 

komunikasi yang baik antara ibu dan anak dapat menciptakan suatu keterbukaan, 

sehingga antara ibu dan anak dapat dengan nyaman mengkomunikasikan apapun 

yang mereka alami, tidak ada rasa takut atau malu dan diungkap dengan percaya 

diri. Namun di satu sisi instrumen ini memiliki kelemahan karena variabel yang 

dihubungkan adalah perilaku seksual remaja putri. Hal ini juga dirasa menjadi 

salah satu faktor yang mampu mempengaruhi hasil penelitian. 

Penelitian ini memiliki berbagai macam keterbatasan dari pihak peneliti, 

pihak responden, maupun keterbatasan waktu. Peneliti kurang kompeten dalam 

pembuatan instrumen penelitian sehingga proses uji validitas, reliabitias, dan 
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pengumpulan data harus dilakukan 2 kali. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan instrumen penelitian dalam  bentuk kuesioner. Besar kemungkinan 

terdapat ketidakjujuran responden dalam pengisian kuesioner sehingga dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu tidak dilakukan wawancara lebih 

mendalam untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Pengambilan sampel 

penelitian pada kelas XII tidak sesuai dengan perencanaan awal. Adanya 

keterbatasan waktu, pada saat pengumpulan data, jadwal pembelajaran kelas XII 

sudah berakhir mengakibatkan pengambilan data pada kelas XII tidak dapat 

dilakukan pada 1 kelas, namun dilakukan pada siswa di beberapa kelas dengan 

jumlah sesuai dengan rata-rata jumlah siswa 1 kelas.  

Beberapa keterbatasan di atas melatarbelakangi agar peneliti selanjutnya 

untuk menggunakan teknik wawancara dalam pengambilan data agar diperoleh 

data yang lebih akurat dan menyesuaikan waktu dengan tempat penelitian agar 

lebih mudah melakukan pengumpulan data serta diperoleh hasil yang lebih baik. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menggambarkan bahwa tingginya 

angka perilaku seksual remaja putri bukan disebabkan dari faktor internal 

keluarga, namun dari faktor eksternal seperti pergaulan,  pengaruh teman sebaya, 

atau media massa. Ibu yang mampu melakukan komunikasi yang baik pada anak 

tidak menjamin anak terhindar dari perilaku seksual remaja.Di era globalisasi 

sekarang ini sangat mudah arus informasi yang masuk tanpa adanya suatu 

penyaringan, sehingga remaja dapat dengan sangat mudah memperoleh informasi-

informasi seksualitas dari berbagai sumber yang salah dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan remaja yang tidak dapat memberikan pendidikan positif pada remaja.  
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BAB 7 

PENUTUP 

 

7.1  Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian pada 94 siswa putri di SMKN 2 Ponorogo 

selama bulan Juni 2012 pada tahun ajaran 2011-2012 dapat disimpulkan 

bahwa:  

1) Sebanyak 3,2% responden tidak melakukan perilaku seksual apapun, 

sebanyak 96,8% responden pernah melakukan sentuhan (pegangan 

tangan, pelukan), sebanyak 59,6% responden pernah melakukan ciuman 

(kecupan sampai deep kissing), sebanyak 2,1% responden pernah 

melakukan petting (raba payudara, alat kelamin), dan tidak ditemukan 

remaja  putri yang berperilaku seksual hubungan seksual (sexual 

intercourse). Semakin banyaknya pengalaman pacaran, semakin dini 

usia pertama kali pacaran, dan semakin banyak paparan sumber 

informasi seksualitas dapat meningkatkan perilaku seksual remaja putri 

di SMKN 2 Ponorogo. 

2) Sebanyak 4,3% responden memiliki ibu yang mampu berkomunikasi 

dengan sangat baik pada anak, sebanyak 28,7% responden memiliki ibu 

yang mampu berkomunikasi baik,   sebanyak 33,0% responden memiliki 

ibu yang mampu berkomunikasi cukup baik, sebanyak 29,8% responden 

memiliki ibu yang berkomunikasi dengan buruk, dan sebanyak 4,3% 

responden memiliki ibu yang berkomunikasi dengan sangat buruk pada 

anak.  
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3) Tidak ada hubungan yang signifikan antara peran ibu dalam komunikasi 

ibu-anak dengan perilaku seksual remaja putri di SMKN 2 Ponorogo.  

 

7.2  Saran 

7.2.1 Bagi peneliti selanjutnya 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam teknik sampling, penyusunan  

 instrumen penelitian, dan metode pengambilan data sehingga menemukan 

hasil yang tidak sesuai dengan hipotesa. Untuk peneliti selanjutnya 

sebaiknya memperhitungkan waktu penelitian dan jadual pembelajaran di 

sekolah yang bersangkutan dalam penyusunan rencana penelitian. 

Penyusunan instrumen penelitian disesuaikan dengan kriteria yang ingin 

dicapai dan pengambilan data juga dilakukan dengan teknik wawancara 

agar diperoleh data yang lebih akurat. 

7.2.2 Bagi tempat penelitian 

Diharapkan pihak sekolah selalu melakukan pengawasan serta pemberian 

pembelajaran moral dan agama agar tidak didapatkan siswa yang 

berperilaku seksual menyimpang. Materi tentang Kesehatan Reproduksi 

Remaja baik untuk diberikan pada siswi SMKN 2 Ponorogo yang selama 

ini belum pernah diberikan secara menyeluruh. 

7.2.3 Bagi orang tua 

Diharapkan orang tua, terlebih ibu selalu meluangkan waktu untuk 

berkomunikasi dengan anak, dan memantau kegiatan anak terlebih selama 

di luar rumah. Pemberian pendidikan seksualitas yang benar diperlukan 

saat anak perempuan menginjak usia remaja memasuki menarche. 
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7.2.4 Bagi masyarakat 

Diharapkan masyarakat peduli terhadap adanya perilaku remaja yang 

menyimpang, terlebih perilaku seksual remaja di sekitar lingkungan yang 

sekarang ini semakin mengkhawatirkan.  
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a. Pengumpulan data         
b. Pengolahan data        
c. Analisa data         
d. Penyusunan laporan        
e. Penyerahan skripsi yang akan disidangkan     27/7/12   
f. Seminar hasil (sidang skripsi)     30/7-

17/8/12 
  

3. TAHAP AKHIR        
a. Revisi      21-24/8/12  
b. Penyerahan skripsi yang sudah disahkan pembimbing      27/8/12  
c. Penyerahan skripsi yang sudah dihardcopy       7/9/12 
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HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI IBU-ANAK DENGAN 
PERILAKU SEKSUAL REMAJA PUTRI  

DI SMKN 2 PONOROGO 
 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 
VARIABEL DIMENSI INDIKATOR ITEM SOAL 

Peran ibu dalam 
komunikasi ibu-
anak (X) 

1) Keterbukaan 1) Terbuka-berbagi pengalaman 
2) Tanggapan yang jujur 

1, 2, 16 
3 

2) Empati 1) Perasaan terlibat 
2) Memahami pikiran atau 

emosional orang lain 
3) Kesesuaian ekspresi  

4  
5, 14 
 
20 

3) Perilaku 
suportif 

 

1) Dukungan verbal/ nonverbal 
2) Deskriptif/ tidak menilai 
3) Spontanitas/ terus terang tentang 

pikirannya 
4) Provisionalisme/  mau menerima 

pandangan orang lain 

7 
18 
6 
 
12 

4) Sikap positif 1) Perhatian positif 
2) Ungkapan perasaan positif 
3) Kerja sama 

13 
8, 9, 10, 11 
17 

5) Kesamaan  1) Kedua pihak sama-sama 
berharga 

2) Pengakuan kedua pihak sama-
sama memiliki sesuatu yang 
penting 

3) Sikap demokratis 
4) Saling menghormati 

19 
 
22 
 
 
15, 21 
23 

Perilaku seksual 
remaja putri (Y) 

1) Sentuhan 1) Pegangan tangan 
2) Pelukan  

 

2) Cium 1) Kecupan kening/ pipi 
2) Ciuman bibir 
3) Deep kissing 

 

3) Petting 1) Perabaan payudara 
2) Perabaan alat kelamin 

 

4) Hubungan 
seksual  

1) Oral Seks 
2) Hubungan seksual kelamin 
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KUESIONER PENELITIAN 
 

No Responden  :…………………………………………………… 
 
Kelas   :…………………………………………………… 
Karakteristik responden  
Umur   :……………………………………………………. 
Pernah punya pacar : Ya/ Tidak* 
Pacaran >1 kali : Ya/ Tidak* 
Usia pertama kali pacaran:……………………………………………….  
 
Tinggal bersama ibu  :  Ya/ Tidak* 

Jika tidak, alasan……………………………………………………. 
Berapa lama tidak tinggal bersama ibu? …………………………… 

Pekerjaan Ibu  :……………………………………………………. 
Pendidikan Ibu :…………………………………………………….  
 
(*: coret yang tidak sesuai) 
 
Kuesioner I 
Petunjuk pengisian : 
Berilah tanda (√) untuk kriteria yang paling sesuai dengan diri anda! 
  

NO Item Soal Selalu Sering Kadang- 
kadang 

Tidak 
pernah 

1 Ibu anda bercerita tentang pengalaman pacaran di 
masa mudanya dulu. 

    

2 Ibu anda memberitahu anda cara menjaga 
kebersihan alat genital saat sedang menstruasi. 

    

3 Ibu anda cuek dan tidak mau tahu saat anda 
bercerita tentang pacar anda. 

    

4 Ibu anda memarahi saat anda gagal ujian padahal 
anda telah belajar giat. 

    

5 Ibu anda tidak bertanya mengapa, saat anda 
bersedih. 

    

6 Ibu anda langsung mencela anda saat anda 
mengatakan suatu hal yang tidak dia sukai. 

    

7 Ibu anda marah-marah saat  anda pulang ke 
rumah dengan muka cemberut. 

    

8 Saat anda melakukan kesalahan, ibu anda mau 
memaafkan dan bersikap biasa saja. 

    

9 Ketika anda mendapatkan nilai jelek, ibu anda 
tidak memarahi anda hanya menasehati untuk 
lebih giat belajar. 

    

10 Ibu anda menghina pacar anda jika ibu anda tidak 
suka dengan pacar anda. 
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11 Ibu anda sangat marah saat hasil ujian anda jelek.     
12 Ibu anda senang jika anda memberikan penilaian 

tentang penampilannya saat menghadiri acara 
undangan. 

    

13 Ibu anda menelpon atau sms atau menghubungi 
anda jika anda sedang tidak bersama beliau. 

    

14 Ibu anda bersikap cuek saat anda tidak 
memperoleh nilai baik. 

    

15 Ibu anda membatasi teman bergaul anda.     
16 Anda dan ibu anda berdiskusi tentang kehamilan 

di luar nikah dan resikonya. 
    

17 Anda tidak suka membantu membersihkan rumah 
dan mencuci piring. 

    

18 Ibu anda membanding-bandingkan anda dengan 
teman anda. 

    

19 Ibu anda mengatakan bahwa dia sangat 
menyayangi anda. 

    

20 Ibu anda bersedih saat anda diterima di sekolah 
yang anda inginkan, bukan di sekolah yang ibu 
anda inginkan. 

    

21 Ibu anda memberikan kebebasan pada anda untuk 
memilih sekolah yang anda sukai. 

    

22 Anda lebih memilih pergi dengan teman daripada 
pergi dengan ibu anda. 

    

23 Ibu anda menyuruh anda membersihkan rumah 
saat anda sedang belajar akan menghadapi ujian. 
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Kuesioner II  
Petunjuk pengisian : 
Pilihlah kriteria yang paling sesuai dengan diri anda pada setiap item soal! (bisa memilih 
lebih dari 1 pilihan) 
  
1. Berilah tanda (√) untuk hal-hal yang pernah anda lakukan dengan laki-laki! 

€€€€ Berpegangan tangan 
€€€€ Berpelukan 
€€€€ Berciuman kening/ pipi 
€€€€ Berciuman bibir 
€€€€ Deep kissing (ciuman dengan permainan lidah) 
€€€€ Meraba payudara 
€€€€ Meraba alat kelamin 
€€€€ Oral seks 
€€€€ Hubungan seksual kelamin 

2. Dengan siapa sajakah Anda melakukan hal-hal di atas? 
a. Pacar  
b. Teman 
c. Lain-lain, ............................................... 

3.  Apa alasan Anda melakukan hal-hal di atas? 
a. Cinta  
b. Dipaksa    
c. Lain-lain, ............................................... 

4.  Jika pernah melakukan hubungan seksual kelamin/ oral seks, dimanakah tempat anda 
melakukan hal tersebut? 

a Rumah 
b Hotel 
c Lain-lain, ................................................ 

5.  Darimana sajakah anda mendapatkan pengetahuan/ informasi tentang seksualitas? 
a Media massa seperti Internet/ video/ majalah/ radio/ TV 
b Orang tua 
c Teman/ pacar 
d Lain-lain, ................................................ 
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
 

Uji validitas Indikator keterbukaan Variabel Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-
Anak 

Correlations 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P26 P40 SKORTOTAL 

P1 Pearson Correlation 1 .037 -.065 .385 -.159 .444* .070 -.207 .484* 

Sig. (2-tailed)  .876 .787 .094 .503 .050 .769 .381 .030 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P2 Pearson Correlation .037 1 -.015 .052 .008 .275 .454* -.289 .457* 

Sig. (2-tailed) .876  .950 .828 .974 .240 .045 .217 .043 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P3 Pearson Correlation -.065 -.015 1 -.384 .764** -.055 .066 .203 .463* 

Sig. (2-tailed) .787 .950  .094 .000 .819 .783 .390 .040 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P4 Pearson Correlation .385 .052 -.384 1 -.475* .377 -.033 -.023 .263 

Sig. (2-tailed) .094 .828 .094  .034 .101 .892 .922 .263 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P5 Pearson Correlation -.159 .008 .764** -.475* 1 -.250 .014 .259 .364 

Sig. (2-tailed) .503 .974 .000 .034  .288 .952 .270 .115 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P6 Pearson Correlation .444* .275 -.055 .377 -.250 1 .194 .233 .531* 

Sig. (2-tailed) .050 .240 .819 .101 .288  .413 .323 .016 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P26 Pearson Correlation .070 .454* .066 -.033 .014 .194 1 -.060 .583** 

Sig. (2-tailed) .769 .045 .783 .892 .952 .413  .801 .007 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P40 Pearson Correlation -.207 -.289 .203 -.023 .259 .233 -.060 1 .190 

Sig. (2-tailed) .381 .217 .390 .922 .270 .323 .801  .423 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SK
OR
TOT
AL 

Pearson Correlation .484* .457* .463* .263 .364 .531* .583** .190 1 

Sig. (2-tailed) .030 .043 .040 .263 .115 .016 .007 .423  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Reliability 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.639 7 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

P1 40.30 24.642 .409 .593 

P2 39.30 26.326 .401 .607 

P3 39.05 27.313 .178 .643 

P4 39.70 26.958 .184 .643 

P6 38.65 27.503 .528 .616 

P26 40.00 23.263 .458 .574 

SKORTOTAL 17.70 7.274 .912 .351 
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Uji validitas Indikator empati Variabel Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak 
 

Correlations 

  P7 P8 P9 P10 P23 P33 P34 P38 SKORTOTAL 

P7 Pearson Correlation 1 .198 .254 .015 .640** .287 .230 -.198 .628** 

Sig. (2-tailed)  .403 .279 .950 .002 .219 .328 .403 .003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P8 Pearson Correlation .198 1 .271 .036 .049 -.076 .245 .158 .336 

Sig. (2-tailed) .403  .249 .881 .836 .749 .297 .506 .148 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P9 Pearson Correlation .254 .271 1 -.184 .064 .639** .020 -.203 .286 

Sig. (2-tailed) .279 .249  .438 .790 .002 .934 .391 .221 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P10 Pearson Correlation .015 .036 -.184 1 .302 .225 .527* .131 .574** 

Sig. (2-tailed) .950 .881 .438  .195 .340 .017 .582 .008 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P23 Pearson Correlation .640** .049 .064 .302 1 .252 .130 -.247 .606** 

Sig. (2-tailed) .002 .836 .790 .195  .285 .586 .293 .005 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P33 Pearson Correlation .287 -.076 .639** .225 .252 1 .134 -.229 .433 

Sig. (2-tailed) .219 .749 .002 .340 .285  .574 .331 .057 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P34 Pearson Correlation .230 .245 .020 .527* .130 .134 1 .429 .721** 

Sig. (2-tailed) .328 .297 .934 .017 .586 .574  .059 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P38 Pearson Correlation -.198 .158 -.203 .131 -.247 -.229 .429 1 .306 

Sig. (2-tailed) .403 .506 .391 .582 .293 .331 .059  .190 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SKORT
OTAL 

Pearson Correlation .628** .336 .286 .574** .606** .433 .721** .306 1 

Sig. (2-tailed) .003 .148 .221 .008 .005 .057 .000 .190  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.719 5 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

P7 35.60 24.358 .560 .665 

P10 35.35 25.503 .495 .686 

P23 35.30 24.853 .597 .666 

P34 35.70 26.011 .616 .679 

SKORTOTAL 12.05 6.892 .903 .633 
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Uji validitas Indikator Sikap Suportif Variabel Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-
Anak 

Correlations 

  P11 P12 P13 P17 P19 P28 P32 P35 SKORTOTAL 

P11 Pearson Correlation 1 -.258 -.211 -.028 .175 -.145 .178 -.135 .080 

Sig. (2-tailed)  .271 .372 .906 .461 .543 .453 .572 .736 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P12 Pearson Correlation -.258 1 .713** .185 .278 .517* -.230 -.269 .757** 

Sig. (2-tailed) .271  .000 .434 .235 .020 .330 .252 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P13 Pearson Correlation -.211 .713** 1 -.089 .319 .393 -.012 -.231 .686** 

Sig. (2-tailed) .372 .000  .710 .171 .086 .961 .326 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P17 Pearson Correlation -.028 .185 -.089 1 -.169 .323 -.744** .237 .289 

Sig. (2-tailed) .906 .434 .710  .476 .165 .000 .314 .217 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P19 Pearson Correlation .175 .278 .319 -.169 1 .611** .126 -.441 .619** 

Sig. (2-tailed) .461 .235 .171 .476  .004 .597 .051 .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P28 Pearson Correlation -.145 .517* .393 .323 .611** 1 -.154 -.060 .828** 

Sig. (2-tailed) .543 .020 .086 .165 .004  .516 .801 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P32 Pearson Correlation .178 -.230 -.012 -.744** .126 -.154 1 -.242 -.129 

Sig. (2-tailed) .453 .330 .961 .000 .597 .516  .305 .588 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P35 Pearson Correlation -.135 -.269 -.231 .237 -.441 -.060 -.242 1 -.151 

Sig. (2-tailed) .572 .252 .326 .314 .051 .801 .305  .526 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SKO
RTOT
AL 

Pearson Correlation .080 .757** .686** .289 .619** .828** -.129 -.151 1 

Sig. (2-tailed) .736 .000 .001 .217 .004 .000 .588 .526  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
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Reliability 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.793 5 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

P12 34.85 27.292 .727 .725 

P13 34.25 30.092 .672 .756 

P19 34.55 31.524 .560 .778 

P28 34.40 30.042 .767 .747 

SKORTOTAL 12.35 10.134 .927 .776 
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Uji validitas Indikator Sikap Positif  Variabel Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak 
 

Correlations 

  P14 P15 P16 P18 P20 P21 P25 P27 SKORTOTAL 

P14 Pearson Correlation 1 .401 .349 .166 .047 -.010 .075 .396 .576** 

Sig. (2-tailed)  .080 .131 .486 .845 .968 .753 .084 .008 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P15 Pearson Correlation .401 1 .260 .073 .351 .283 -.162 .061 .493* 

Sig. (2-tailed) .080  .268 .761 .129 .227 .496 .799 .027 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P16 Pearson Correlation .349 .260 1 .525* .295 .046 .060 .615** .804** 

Sig. (2-tailed) .131 .268  .018 .206 .846 .803 .004 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P18 Pearson Correlation .166 .073 .525* 1 .185 .060 -.190 .401 .604** 

Sig. (2-tailed) .486 .761 .018  .434 .802 .422 .080 .005 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P20 Pearson Correlation .047 .351 .295 .185 1 .562** -.041 -.245 .469* 

Sig. (2-tailed) .845 .129 .206 .434  .010 .863 .298 .037 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P21 Pearson Correlation -.010 .283 .046 .060 .562** 1 .129 -.190 .385 

Sig. (2-tailed) .968 .227 .846 .802 .010  .586 .421 .094 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P25 Pearson Correlation .075 -.162 .060 -.190 -.041 .129 1 .036 .218 

Sig. (2-tailed) .753 .496 .803 .422 .863 .586  .881 .355 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P27 Pearson Correlation .396 .061 .615** .401 -.245 -.190 .036 1 .555* 

Sig. (2-tailed) .084 .799 .004 .080 .298 .421 .881  .011 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SKO
RTOT
AL 

Pearson Correlation .576** .493* .804** .604** .469* .385 .218 .555* 1 

Sig. (2-tailed) .008 .027 .000 .005 .037 .094 .355 .011  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
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Reliability 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.724 7 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

P14 41.45 38.997 .514 .697 

P15 41.25 40.197 .425 .710 

P16 41.15 34.555 .781 .645 

P18 41.90 36.305 .548 .679 

P20 41.30 40.958 .350 .718 

P27 41.00 38.737 .512 .696 

SKORTOTAL 19.25 10.618 .941 .688 
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Uji validitas Indikator Kesamaan Variabel Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak  

 
Correlations 

  P22 P24 P29 P30 P31 P36 P37 P39 SKORTOTAL 

P22 Pearson Correlation 1 .158 .000 -.438 .077 -.219 .738** .702** .424 

Sig. (2-tailed)  .506 1.000 .054 .748 .354 .000 .001 .062 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P24 Pearson Correlation .158 1 .316 .231 -.304 .058 .073 .208 .469* 

Sig. (2-tailed) .506  .175 .328 .193 .809 .760 .379 .037 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P29 Pearson Correlation .000 .316 1 .495* -.084 .107 .138 .029 .594** 

Sig. (2-tailed) 1.000 .175  .026 .724 .654 .561 .903 .006 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P30 Pearson Correlation -.438 .231 .495* 1 -.314 .309 .000 -.064 .405 

Sig. (2-tailed) .054 .328 .026  .178 .186 1.000 .789 .076 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P31 Pearson Correlation .077 -.304 -.084 -.314 1 .303 .018 .034 .193 

Sig. (2-tailed) .748 .193 .724 .178  .195 .941 .888 .415 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P36 Pearson Correlation -.219 .058 .107 .309 .303 1 .135 -.128 .467* 

Sig. (2-tailed) .354 .809 .654 .186 .195  .572 .591 .038 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P37 Pearson Correlation .738** .073 .138 .000 .018 .135 1 .688** .660** 

Sig. (2-tailed) .000 .760 .561 1.000 .941 .572  .001 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P39 Pearson Correlation .702** .208 .029 -.064 .034 -.128 .688** 1 .567** 

Sig. (2-tailed) .001 .379 .903 .789 .888 .591 .001  .009 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SKORT
OTAL 

Pearson Correlation .424 .469* .594** .405 .193 .467* .660** .567** 1 

Sig. (2-tailed) .062 .037 .006 .076 .415 .038 .002 .009  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
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Reliability 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.664 6 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

P24 39.15 30.976 .402 .637 

P29 39.00 29.158 .474 .613 

P36 38.55 31.418 .315 .651 

P37 38.90 30.305 .577 .614 

P39 38.65 30.976 .463 .631 

SKORTOTAL 16.50 6.895 .963 .467 
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Hasil hitung kriteria skor variabel peran ibu dalam komunikasi ibu-anak: 
 
Sangat baik:   
X > (mean + 1,5SD) 
 X > (70,83 + 10,2975) 
 X > 81,1275 
 
Baik: 
(mean + 0,5SD) < X < (mean + 1,5SD) 
(70,83 + 3,4325) < X < (70,83 + 10,2975) 
74,2625 < X < 81,1275 
 
Cukup: 
(mean - 0,5SD) < X < (mean + 0,5SD) 
(70,83 – 3,4325) < X < (70,83 + 3,4325) 
67,3975 < X < 74,2625 
 
Buruk: 
(mean – 1,5SD) < X < (mean - 0,5SD)  
(70,83 – 10,2975) < X < (70,83 – 3,4325) 
60,5325 < X < 67,3975 
 
Sangat buruk: 
X < (mean - 1,5SD) 
X < (70,83 – 10,2975) 
X < 60,5325 

 
 
 

   

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



118 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



119 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA PERAN IBU DALAM KOMUNIKASI.. GALUH W



121 

 

Keterangan:                

Status pacaran : 0 Tidak pernah pacaran   Tingkat Perilaku : 0 Tidak pernah melakukan perilaku seksual  

   1 Pacaran 1x   seksual remaja putri 1 Sentuhan     

   2 Pacaran >1x     2 Ciuman     

          3 Petting     

Kehadiran Ibu : 1 Tinggal dengan ibu     4 Seksual intercourse    

   2 Tidak tinggal dengan ibu          

        Partner perilaku : 1 Pacar     

Pekerjaan Ibu : 1 Tidak bekerja (IRT)   seksual  2 Teman     

   2 Wiraswasta     3 Lain-lain     

   3 Petani      12 Pacar & teman    

   4 TKW      13 Pacar & lain-lain    

   5 Guru      23 Teman & lain-lain    

   6 Buruh Tani     123 Pacar, teman, daln lain-lain   

                Pendidikan Ibu : 0 Tidak 

tahu 

   Alasan perilaku : 1 Cinta     

   1 Tidak sekolah   seksual  2 Dipaksa     

   2 SD sederajat     3 Lain-lain     

   3 SMP sederajat     12 Cinta & dipaksa    

   4 SMA sederajat     13 Cinta & lain-lain    

   5 Perguruan tinggi     23 Dipaksa & lain-lain    

          123 Cinta, dipaksa, dan lain-lain   

Perilaku Seksual : 1 Berpegangan tangan           

remaja putri   2 Berpelukan   Sumber informasi : 0 Tidak memperoleh informasi tentang seksualitas 

   3 Berciuman kening/pipi  seksualitas  1 Media massa seperti internet/ video/ majalah/ radio/ TV 

   4 Berciuman bibir     2 Orang tua     

   5 Deep kissing     3 Teman/ pacar    

   6 Meraba payudara     4 Lain-lain     

   7 Meraba alat kelamin     12 Media massa & orang tua   

   8 Oral seks      13 Media massa & teman/ pacar   

   9 Hubungan seksual kelamin    123 Media massa, orang tua, teman/ pacar  

          1234 Media massa, orang tua, teman/ pacar, dan lain-lain 

Kriteria peran :  1 Sangat buruk           

ibu dalam   2 Buruk            

komunikasi   3 Cukup            

ibu-anak   4 Baik            

   5 Sangat baik           
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Hasil Uji Statistik 
Hubungan variabel Variabel Luar dengan Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak 

 
 

Crosstabs 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kehadiran Ibu * Peran Ibu 
dalam Komunikasi Ibu-Anak 

94 100.0% 0 .0% 94 100.0% 

 
KehadiranIbu * Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak Crosstabulation 

Count        

  Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak 

Total 
  sangat 

buruk buruk cukup baik 
sangat 

baik 

Kehadiran Ibu Tinggal dengan ibu 3 25 28 19 3 78 

Tidak tinggal dengan 
ibu 

1 3 3 8 1 16 

Total 4 28 31 27 4 94 

 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .233 .251 

N of Valid Cases 94  

 
 
Nonparametric Correlations 

Correlations 

   Peran Ibu dalam 
Komunikasi Ibu-

Anak 

Lama 
Ketidakhadiran 

Ibu 

Spearman's rho Peran Ibu dalam 
Komunikasi Ibu-Anak 

Correlation Coefficient 1.000 .098 

Sig. (2-tailed) . .717 

N 94 16 

Lama Ketidakhadiran Ibu Correlation Coefficient .098 1.000 

Sig. (2-tailed) .717 . 

N 16 16 
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Crosstabs 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Pekerjaan Ibu * Peran Ibu 
dalam Komunikasi Ibu-Anak 

94 100.0% 0 .0% 94 100.0% 

 
PekerjaanIbu * Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak Crosstabulation 

Count        

  Peran Ibu dalam Komunikasi Ibu-Anak 

Total 
  sangat 

buruk buruk cukup baik 
sangat 

baik 

Pekerjaan Ibu Tidak bekerja (IRT) 1 11 14 9 2 37 

Wiraswasta 2 7 9 8 1 27 

Petani 1 8 7 5 0 21 

TKW 0 2 0 4 1 7 

Guru 0 0 1 0 0 1 

Buruh Tani 0 0 0 1 0 1 

Total 4 28 31 27 4 94 

 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .359 .833 

N of Valid Cases 94  

 
 
Nonparametric Correlations 

Correlations 

   

Pendidikan Ibu 

Peran Ibu dalam 
Komunikasi Ibu-

Anak 

Spearman's rho Pendidikan Ibu Correlation Coefficient 1.000 -.058 

Sig. (2-tailed) . .580 

N 94 94 

Peran Ibu dalam 
Komunikasi Ibu-Anak 

Correlation Coefficient -.058 1.000 

Sig. (2-tailed) .580 . 

N 94 94 
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Hasil Uji Statistik 
Hubungan Variabel Luar dengan Perilaku Seksual Remaja Putri 

 
 

Nonparametric Correlations 
Correlations 

   Kelas 
Perilaku Seksual 

Remaja Putri 

Spearman's rho Kelas Correlation Coefficient 1.000 -.110 

Sig. (2-tailed) . .290 

N 94 94 

Perilaku Seksual 
Remaja Putri 

Correlation Coefficient -.110 1.000 

Sig. (2-tailed) .290 . 

N 94 94 
 

Nonparametric Correlations 
Correlations 

   Usia Perilaku Seksual 
Remaja Putri 

Spearman's rho Usia Correlation Coefficient 1.000 -.025 

Sig. (2-tailed) . .809 

N 94 94 

Perilaku Seksual 
Remaja Putri 

Correlation Coefficient -.025 1.000 

Sig. (2-tailed) .809 . 

N 94 94 

 
Nonparametric Correlations 

Correlations 

   Status Pacaran Perilaku Seksual 
Remaja Putri 

Spearman's rho Status Pacaran Correlation Coefficient 1.000 .329** 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 94 94 

Perilaku Seksual 
Remaja Putri 

Correlation Coefficient .329** 1.000 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 94 94 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 

Nonparametric Correlations 
Correlations 

   Usia Pertama Kali 
Pacaran 

Perilaku Seksual 
Remaja Putri 

Spearman's rho Usia Pertama Kali 
Pacaran 

Correlation Coefficient 1.000 -.367** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 88 88 

Perilaku Seksual 
Remaja Putri 

Correlation Coefficient -.367** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 88 94 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Crosstabs 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

KehadiranIbu * Perilaku Seksual 
Remaja Putri 94 100.0% 0 .0% 94 100.0% 

 
KehadiranI bu * Perilaku Seksual Remaja Putri Crosstabulation 

Count       

  Perilaku Seksual Remaja Putri 

Total 
  Tidak pernah 

melakukan sentuhan ciuman petting 

Kehadiran Ibu Tinggal dengan ibu 3 26 47 2 78 

Tidak tinggal dengan ibu 0 9 7 0 16 

Total 3 35 54 2 94 

 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .190 .317 

N of Valid Cases 94  

 
 
Nonparametric Correlations 

Correlations 

   Lama 
Ketidakhadiran Ibu 

Perilaku Seksual 
Remaja Putri 

Spearman's rho Lama 
Ketidakhadiran Ibu 

Correlation Coefficient 1.000 .497* 

Sig. (2-tailed) . .050 

N 16 16 

Perilaku Seksual 
Remaja Putri 

Correlation Coefficient .497* 1.000 

Sig. (2-tailed) .050 . 

N 16 94 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
Nonparametric Correlations 

Correlations 

   Sumber Informasi 
Seksualitas 

Perilaku Seksual 
Remaja Putri 

Spearman's rho Sumber Informasi 
Seksualitas 

Correlation Coefficient 1.000 .297** 

Sig. (2-tailed) . .004 

N 94 94 

Perilaku Seksual 
Remaja Putri 

Correlation Coefficient .297** 1.000 

Sig. (2-tailed) .004 . 

N 94 94 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Hasil Uji Statistik 
Hubungan antara Variabel Independen dan Dependen 

 

 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

   Peran Ibu dalam 

Komunikasi Ibu-

Anak 

Perilaku Seksual 

Remaja Putri 

Spearman's rho Peran Ibu dalam 

Komunikasi Ibu-Anak 

Correlation Coefficient 1.000 -.115 

Sig. (2-tailed) . .268 

N 94 94 

Perilaku Seksual 

Remaja Putri 

Correlation Coefficient -.115 1.000 

Sig. (2-tailed) .268 . 

N 94 94 
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