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Penelitian Komun1kasi Orang Tua - Anak Tenteng Seksuali 

tas, dilatar belakangi dengan adanya kssus-kasus sekau

alitas dikalangan ramaja yang cendarung samakin mening

kat. Saparti adanya informasi yang mengatakan bahwa: pa

aien penyekit kalamin dibabarapa rumah sak1t d1 Indones 

aia aaat ini audah bukan hanya dari golongan orang da

weaa, tetapi juga anak-anak dibawah u~ur, tingkat Sako

lah Oasar (SO) hingga Sakolah Manengah Atas (SMA). Sa

nyaknya ramaja-ramaja putri yang tarpaksa harus drop out 

karena ham11 diluar nikah. Banyaknya ramaja-ramaja yang 

mangalami gangguan psikologis karana panyalahgunaan saks. 

Paristiwa-pariat1wa tarsabut manurut para ahli tarjadi 

karana ketidak tahuan maraka akan saksualitas manusia, 

kurangnya panerangan-panarangan tentang saksualitaa se

cara benar, dan juga kurangnya komunikssi antara orang 

tua dengan anak, terutama yang manyangkut masalah sak

sualitas. Kstsrbukaan orang tua tarhsdap snak yang di 

rasakan masih kurang, aamentara arua informasi yang ber

bau pornografi samakin mambanjir. Dangan latar belakang 

tarssbut maka panalitian yang dilskukan ini bartujusn 
ingin mengetahui apakah sakarang ini audah ada komuni
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kasi antara orang tua dangan anak tantang seksualitas. 

Panelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kota Madya 

Surabays dangan sampel penelitian sabanyak 100 raspon

den remaja dan orang tua mareka. Jadi saeara kasaluru

han ada 200 respondan. Diambilnya orang tua sabagai res

ponden karena kedudukannya sabagai komunikator sedang

kan anak aebagai komunikan. Sampel ditantukan sacara 
random (simpla random aampla). Sadangkan pangumpula~ 

data dilakukan dengan manggunakan instrumen kuasionar 

sami tarbuka. Karana panalitian ini merupakan studi 

diskriptif, make data yang talah tarkumpul selanJutnya 

diuraikan sarinei mungkin malalui urd~an-uraian kuali

tatif dangan dilengkapi taoel-tabal frakuensi. 

Dari panalitian yang talah dilakukan ini dapat diper

oish kasimpulan bahwa: komunikasi orang tua dangan 

anak tantang saksualitas balum banyak dilakukan di da

lam masyarakat Surabaya khusuanya. Kaadaan damikian 

ini tantunya dilatar balakangi oleh banyak faktor, aa

parti masih adanya pandangan yang menganggap bahwa ma

mbiearakan masalah saksualitas dangan anak marupakan 

hal yang tabu, orang tua .tidak mangarti apa yang ha

rus dikomunikasikan, dan sebagainya. Dari panalitian 

ini juga dikatahui bahwa tarnyata masih sedikit ramaja 

(anak) yang mendapat informas~ saksualitas dari sako

lahan maupun dari orang tuanya. 

Menimbang halahal tarsabut (haail penelitian) ditambah 

dangan samakin banyaknya informaai-informasi yang da

pat manimbulkan rangsangan saks, maka disaranksn bagi 

pa~aorang tua untuk labih komunikatif dangan anak, 

khuausnys dalam hal-hal yang menyangkut masalah sak

sualitas karena sabagian Oasar anak manginginkan agar 

orang tualah yang barperan sebagai Juru penerang (pan

didik) dalam hal seksualitas. Ada baiknya sekolahan 

ikut berapersn dalam hal pambinaan anak agar tidek 

tarhanyut dalam arus panyalah gunaan saks, melalui pe

peni~gkaten pendidikan sake di sakolahan. 
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