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ABSTRAK 

HUBUNGAN INTERAKSI ORANG TUA DENGAN PERILAKU 

SEKS BEBAS DAN AGRESIF PADA REMAJA 

 

PENELITIAN KORELASIONAL 

Oleh : Nur Sayyid Jalaluddin Rummy 

Pendahuluan: Interaksi di dalam keluarga akan menentukan tingkah laku 

remaja terhadap orang lain dalam masyarakat. Kurangnya interaksi pada 

remaja merupakan faktor resiko remaja berperilaku meyimpang antara lain 

perilaku seks bebas dan agresif. Studi tentang interaksi orang tua sangat 

terbatas dan jarang untuk diteliti.Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas dan 

agresif pada remaja. Metode: Penelitian ini berdesain korelasi dengan 

pendekatan cross sectional. Sampel 744 remaja umur 12-19 yang dipilih 

dengan teknik simple random sampling. variabel independent adalah interaksi 

orang tua, sedangkan variabel dependent adalah perilaku seks bebas dan 

agresif. Pengumpulan data menggunakan tiga kuesioner yaitu kuesioner 

PACHIQ-R, kuesioner perilaku seks bebas dan kuesioner perilaku agresif. 

Data kemudian dianalisis menggunakan uji analisa Chi-Square (a<0,05). 

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukan terdapat hubungan antara interaksi 

orang tua dengan perilaku seks bebas dengan korelasi (p=0,000) serta terdapat 

hubungan antara interaksi orang tua dengan perilaku agresif pada remaja 

dengan korelaswi (p=0,000). Diskusi: Perawat disarankan untuk dapat 

meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan terutama pendidikan 

kesehatan kepada remaja tentang pentingnya interaksi orang tua dan akibat 

dari perilaku-perilaku menyimpang pada remaja terutama perilaku seks bebas 

dan agresif. 

 

Kata kunci : Interaksi orang tua, Perilaku seks bebas, Perilaku agresif, 

Remaja 
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ABSTRACT 

THE CORRELATION BETWEEN PARENTS INTERACTION WITH 

FREE SEX BEHAVIOR AND AGGRESSIVE ON ADOLESCENT 

 

A CORELATIONAL STUDY 

By: Nur Sayyid Jalaluddin Rummy 

Introduction: Interactions within the family will determine the behavior of 

adolescents against others in the community. Lack of interaction in 

adolescents is a risk factor for teenagers behaving deviant, among others, free 

sex behavior and aggressive. Studies about parents interaction is very limited 

and rarely to researched. The purpose of this study was to determine the 

relationship of parent interactions with free sex behavior and aggressive in 

adolescents. Method: This research design was cross sectional approach. 

Sample 744 adolescents aged 12-19 were selected by simple random 

sampling technique. Independent variable was the parent interaction, while 

the dependent variable was free sex behavior and aggressive. The data were 

collected using questionnaires: (PACHIQ-R questionnaire, free sex behavior 

questionnaire and aggressive behavior questionnaire). Data were analyzed 

using Chi-Square analysis test (a <0.05). Results: The results of this study 

indicate a relationship between parental interactions with free sex behavior 

with correlation (p = 0,000) and aggressive behavior in adolescents with 

correlation (p = 0,000). Discussion: Nurses are advised to be able to improve 

the provision of health services, especially health education to adolescents 

about the importance of parental interaction and the consequences of deviant 

behavior in adolescents, especially free sex behavior and aggressive. 

 

 

Keywords: Parent interactions, Free sex behavior, Aggressive, Behavior, 

Adolescents 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



 

 

xi 
 

 

DAFTAR ISI 

 

SKRIPSI ................................................................................................................... i 

SURAT PERNYATAAN........................................................................................ ii 

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................... iii 

LEMBAR PERSETUJUAN................................................................................... iv 

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI .................................................... iv 

MOTTO ................................................................................................................. vi 

UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................. vii 

ABSTRAK ............................................................................................................. ix 

ABSTRACT ............................................................................................................ x 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... xi 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xv 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xvi 

DAFTAR LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH ................................... xvii 

BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah......................................................................................... 5 

1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................................... 6 

1.3.1 Tujuan Umum ......................................................................................... 6 

1.3.2 Tujuan Khusus ........................................................................................ 6 

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................................ 6 

1.4.1 Teoritis .................................................................................................... 6 

1.4.2 Praktis ..................................................................................................... 6 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 8 

2.1. Konsep Remaja ............................................................................................. 8 

2.1.1. Pengertian Remaja .................................................................................. 8 

2.1.2. Ciri-ciri Masa Remaja ............................................................................ 9 

2.1.3. Tugas-tugas Perkembangan Remaja ..................................................... 11 

2.1.4. Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja ...................... 12 

2.1.5. Tahap perkembangan remaja ................................................................ 15 

2.1.6. Perkembangan Fisik Remaja ................................................................ 15 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



 

 

xii 
 

2.2. Konsep Perilaku Seksual ............................................................................ 17 

2.2.1. Pengertian Perilaku Seks ...................................................................... 17 

2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja......................... 18 

2.2.3. Perilaku Seksual Remaja ...................................................................... 25 

2.2.4. Dampak Perilaku Seksual Pranikah Remaja ........................................ 26 

2.3. Konsep Perilaku Agresif ............................................................................. 28 

2.3.1. Pengertian Perilaku Agresif .................................................................. 28 

2.3.2. Bentuk-bentuk dari Perilaku Agresi ..................................................... 29 

2.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Agresif ....... 31 

2.4. Konsep Interaksi ......................................................................................... 38 

2.4.1. Pengertian Interaksi .............................................................................. 38 

2.4.2. Perkembangan Interaksi Sosial ............................................................. 39 

2.4.3. Jenis Interaksi ....................................................................................... 41 

2.4.4. Pola Interaksi Remaja-Orang Tua ........................................................ 42 

2.4.5. Persepsi Interaksi Remaja-Orang Tua .................................................. 44 

2.4.6. Karakteristik Keluarga Yang Mempengaruhi Interaksi........................ 46 

2.4.7. Model Parent Child Interaction Barnard .............................................. 48 

2.2.8. Konsep Kuesioner PACHIQ-R (The Parent-Child Interaction 

Questionaire-Revised) .......................................................................... 52 

2.5. Keaslian Penelitian ..................................................................................... 53 

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN .......... 59 

3.1  Kerangka Konseptual ................................................................................. 59 

3.2 Hipotesis Penelitian ..................................................................................... 60 

BAB 4 METODE PENELITIAN.......................................................................... 61 

4.1 Desain Penelitian ........................................................................................ 61 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Sampling ............................ 61 

4.2.1 Populasi ................................................................................................ 61 

4.2.2 Sampel .................................................................................................. 61 

4.2.3 Sampling ............................................................................................... 62 

4.3 Variabel Penelitian ..................................................................................... 62 

4.3.1 Variabel independen ............................................................................. 62 

4.3.2 Variabel dependen ................................................................................ 63 

4.4 Definisi Operasional ................................................................................... 64 

4.5 Pengumpulan dan Pengolahan Data ........................................................... 67 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



 

 

xiii 
 

4.5.1 Instrumen penelitian ............................................................................. 67 

4.5.2 Lokasi dan waktu penelitian ................................................................. 68 

4.5.3 Prosedur pengumpulan data ................................................................. 68 

4.6 Kerangka Operasional ................................................................................ 70 

4.7 Analisis Data............................................................................................... 71 

4.7.1 Persiapan ............................................................................................... 71 

4.7.2 Tabulasi data ......................................................................................... 71 

4.7.3 Uji statistik ............................................................................................ 71 

4.8 Etik Penelitian............................................................................................. 72 

4.8.1 Lembar persetujuan menjadi responden ............................................... 72 

4.8.2 Anonimity (tanpa nama) ........................................................................ 72 

4.8.3 Confidentiality (kerahasiaan) ................................................................ 72 

4.9 Masalah Etik (ethical clearance) ................................................................ 73 

4.10 Keterbatasan Penelitian ............................................................................. 75 

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN................................................................. 76 

5.1 Hasil Penelitian ........................................................................................... 76 

5.1.1 Karakteristik Demografi Responden .................................................... 76 

5.1.2 Variabel yang diukur ............................................................................ 78 

5.2 Pembahasan ................................................................................................ 80 

BAB 6 PENUTUP ................................................................................................ 90 

6.1 Simpulan ..................................................................................................... 90 

6.2 Saran ........................................................................................................... 90 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 92 

 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



 

 

xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

 

Tabel 2. 1 Keaslian Penelitian ............................................................................... 53 

Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Jumlah Sample Size ............................................... 62 

Tabel 4. 2 Definisi Operasional Hubungan Interaksi Orangtua dengan Perilaku 

Seks Bebas dan Agresif pada Remaja .................................................. 64 

Tabel 5. 1 Distribusi Responden Menurut Karakteristik Demografi Responden 

pada Bulan November 2017 ................................................................. 77 

Tabel 5. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi Orang Tua ..................... 78 

Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja 78 

Tabel 5. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Agresif  Pada  Remaja ... 79 

Tabel 5. 5 Hubungan Interaksi Orangtua Dengan Perilaku Seks Bebas Pada 

Remaja .................................................................................................. 79 

Tabel 5. 6 Hubungan Interaksi Orangua  Dengan Perilaku Agresif  Pada Remaja80 

 

 

 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



 

 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2. 1 Mode Parent Child Interaction menurut Barnard ............................. 49 

Gambar 2. 2 Model Interaksi Pengkajian Kesehatan Anak Menurut Barnard ...... 50 

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Hubungan Interaksi orang tua dengan Perilaku 

Seks Bebas dan Agesif pada Remaja Bagan diadaptasi berdasarkan 

Child Health Assesment Interaction Theory oleh Kathryn E. 

Barnard, 1994 dalam Chesnay & Anderson, 2012. ......................... 59 

Gambar 4. 1 Kerangka Operasional Interaksi Orang tua Dengan Perilaku Seks 

Bebas Dan Agresif pada Remaja ..................................................... 70 

 

 

 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



 

 

xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1 Lembar Penjelasan Penelitian Bagi Responden ................................ 96 

Lampiran 2 Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Responden (Informed Concent) 98 

Lampiran 3 Kuesioner PACHIQ-R ....................................................................... 99 

Lampiran 4 Kuesioner Perilaku Seks Bebas ....................................................... 103 

Lampiran 5 Kuesioner Perilaku Agresif ............................................................. 104 

Lampiran 6 Lembar Keterangan Lolos Kaji Etik ................................................ 105 

Lampiran 7 Surat Pemohonan Ijin Penelitian ..................................................... 106 

Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas....………………………………107 

Lampiran 9 Hasil Uji Statistika…………………………………………………115 

 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



 

 

xvii 
 

DAFTAR LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH 

 

BNN  : Badan Narkoba Nasional 

PACHIQ-R : The Parent-Child Interaction Questionaire-Revised 

RISKESDAS : Riset Kesehatan Dasar 

BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

BPS  : Badan Pusat Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



 

 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Masa remaja merupakan suatu tahap dengan perubahan yang cepat baik 

secara fisik maupun secara psikologis. Masalah pokok yang sangat menonjol pada 

remaja adalah kaburnya nilai-nilai moral bagi generasi muda. Remaja dihadapkan 

kepada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral yang sulit 

dipahami menurut pemikiran remaja (Purwaningsih et al. 2013). Remaja bingung 

untuk memilih mana yang baik untuk dirinya. Hal ini nampak jelas pada remaja 

yang hidup di kota-kota besar yang mencoba mengembangkan diri ke arah 

kehidupan yang modern, dimana berkecamuk beraneka ragam budaya asing yang 

masuk. Kontradiksi yang terdapat dalam kehidupan generasi itu menuntun proses 

perkembangan remaja ke arah yang salah (Niami 2016).  

Pada kehidupan sehari-hari banyak dijumpai perilaku remaja menjadi 

sorotan masyarakat. Berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma 

masyarakat, nilai-nilai agama dan moral, menjadi perilaku yang nampak di dalam 

kehidupan anak remaja. Perilaku-perilaku tersebut seperti perkelahian, penggunaan 

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

perilaku seksual dalam berpacaran (Catur 2015). Hal ini didukung pula bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja adalah hubungan orang 

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

dan eksposur media pornografi (Arista 2015). Perilaku seks bebas yang terjadi pada 

masa remaja dapat disebabkan oleh kurangnya interaksi orang tua pada anak dalam 
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memberikan pendidikan seks saat anak berada dalam masa awal pubertasnya yang 

disebabkan karena rasa khawatir orang tua dalam memberikan pendidikan seks 

pada anak sehingga anak tidak memperoleh pengetahuan tentang seks dari orang 

tua (Boham and Tulung 2014). Sedangkan perilaku agresif bisa disebabkan oleh 

berbagai faktor, misalnya merasa kurang diperhatikan, tertekan, pergaulan buruk 

dan efek dari tayangan kekerasan di media masa. Dampak dari perilaku agresif bisa 

dilihat dari dampak pelaku dan korban. Dampak dari pelaku, misalnya pelaku akan 

dijauhi dan tidak disenangi oleh orang lain. Sedangkan dampak dari korban, 

misalnya timbulnya sakit fisik dan psikis serta kerugian akibat perilaku agresif 

tersebut (Restu and Yusri 2013). 

Menurut data BKKBN 2011, jumlah penduduk berusia remaja di Indonesia 

berjumlah 63,4 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

Kota (BPS) (2013), didapatkan data kelompok remaja yang berusia 10-14 tahun 

sebanyak 73.549 jiwa, kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 93.128 jiwa dan 

kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 115.597 jiwa. Berdasarkan survei kesehatan 

reproduksi yang dilakukan Badan Kesehatan Keluarga Berencana Nasional 

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

82% yang saling berciuman, dan 63% remaja yang berpcaran tidak malu untuk 

meraba (petting) bagian tubuh kekasih mereka yang seharusnya tidak dilakukan. 

Menurut hasil survei yang dilakukan Dinas Kesehatan Tentara Indonesia 

menunjukan bahwa 462 responden remaja usia 15-25 tahun di kota besar indonesia, 

mengaku sudah pernah melakukan hubungan seks. Angka intercourse ini lebih 

tinggi dari angka yang dirilis Kemenkes 2009 yaitu sebesar 6.9% di Jakarta, Medan, 

Bandung, dan Surabaya.  Menurut data dari BPS, trend kenakalan dan kriminalitas 
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remaja mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis 

menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, tercatat 

3145 remaja usia ≤18 tahun menjadi pelaku tindak kriminal, tahun 2008 dan 2009 

meningkat menjadi 3280 hingga 4123 remaja (BPS 2014). Pada pertengahan tahun 

2013, telah terjadi 147 tawuran antar pelajar. Pada tahun 2016 anak sebagai pelaku 

tawuran antar pelajar sebanyak 52 kasus, sedangkan anak pelaku kekerasan di 

sekolah (Bulliying) sebanyak  112 kasus, dan anak sebagai pelaku kekerasan fisik 

(Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian) sebanyak 89 kasus (Komnas 

Perlindungan Anak 2016).  

Keluarga yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membentuk 

perkembangan dan kepribadian serta sebagai pengontrol bagi anaknya untuk dapat 

memberikan batasan-batasan dalam menjalani kehidupan sosial mulai semakin 

terkikis dengan masuknya era modernisasi. Kurangnya interaksi pada diri orang tua 

mengenai pentingnya aturan-aturan bagi remaja, mengakibatkan remaja merasa 

bebas untuk menerima segala informasi yang di dapat dari luar baik hal tersebut 

mengarahkan ke hal yang negatif seperti melakukan seks bebas. Rentang waktu 

kurang dari dasawarsa terakhir, kenakalan remaja semakin menunjukkan 

peningkatan yang sangat memprihatinkan. Diantara berbagai macam kenakalan 

remaja, seks bebas selalu menjadi bahasan yang selalu menarik untuk diteliti selain 

kasus tawuran dan pecandu alkohol. Seks bebas yang dilakukan oleh remaja bisa 

dikatakan bukanlah suatu kenakalan lagi, melainkan suatu hal yang dianggap wajar 

dan telah menjadi kebiasaan (Dwi and Dyah 2013). Mereka yang tidak pernah 

pacaran pun, telah ada yang berani melakukan seks pra-nikah seperti yang 

dilakukan oleh mereka yang berpacaran. Ini mengindikasikan bahwa mereka 
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melakukannya dengan cara “membeli” layanan di pekerja seks atau dilakukan suka 

sama suka. Apabila dilakukan dengan cara membeli, maka risiko untuk terinfeksi 

penyakit menular seksual besar, termasuk terkena HIV AIDS. Munculnya 

kenakalan anak remaja tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negative antara 

lain, mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain, dapat membahayakan 

dirinya, memberikan kondisi yang subur bagi tumbunya kriminalitas, memberikan 

kesan yang kurang baik terhadap eksistensi bangsa dan negara. Kenakalan remaja 

tersebut meliputi perbuatan – perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di 

lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga (Purba 2014). 

Interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula tingkah laku terhadap 

orang lain dalam masyarakat. Orangtua sangat besar peranan dan tanggung 

jawabnya dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Orangtua sangat besar 

peranan dan tanggung jawabnya dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. 

Perkembangan sosial anak pertama kali ditanamkan oleh orang tua dalam keluarga 

melalui aturan-aturan, sikap dan tindakan yang dilihat oleh anak dari orang tua 

didekatnya. Bagaimana orang tua mengajarkan anak untuk bersikap dengan 

anggota keluarga lain, bergaul dengan teman sebaya serta sikap dengan orang lain 

yang lebih tua serta belajar memberi dan menerima. Oleh karena itu anak selalu 

menginginkan adanya kesempatan yang banyak untuk memperoleh pengaruh, 

tuntunan, bimbingan untuk membentuk kepribadiannya (‘Adah and Arisna 2015). 

Interaksi antara remaja dengan orang tua menunda bahkan mengurangi perilaku 

hubungan seksual pada remaja. Pengawasan dari orang tua yang kurang akan 

mempercepat remaja melakukan hubungan seksual. Pengawasan orang tua 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku seksual remaja. Remaja 
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yang diawasi orang tuanya akan menunda bahkan menghindari hubungan seksual 

sedangkan pada remaja tanpa pengawasan orang tua akan melakukan hubungan 

seksual pertama pada usia lebih dini (Purwaningsih et al. 2013). Penelitian yang 

dilakukan oleh Han dan Lian (2012) mengatakan dengan adanya interaksi yang baik 

antara ayah dan anaknya akan menyebabkan interaksi mutualisme (timbal balik) yang 

baik juga antara anak dan ayahnya, sehingga tidak memberikan peluang akan terjadinya 

kenakalan pada remaja.  Bentuk interaksi tersebut diantaranya ada komunikasi yang 

lancar, ada kesamaan ide artinya saling memberi, saling menerima yang ditandai 

dengan saling pengertian, saling percaya, mencintai dan memberi semangat dalam 

meraih prestasi belajar (‘Adah and Arisna 2015).  

Berbagai teori keperawatan diperkenalkan oleh ahli keperawatan, salah 

satunya adalah teori Kathry E. Barnard. Teori ini membahas interaksi antara anak 

dan orang tua. Alasan mengambil teori ini karena sesuai dengan permasalahan yang 

akan digali yaitu, interaksi antara orang tua dengan perilaku  seks bebas dan agresif 

pada remaja. Fokus teori Barnard adalah memandang orang tua dan anak sebagai 

sebuah sistem interaktif. Sistem orang tua-anak dipengaruhi oleh karakteristik 

individu setiap anggota dan karakteristik individu tersebut yang dimodifikasi untuk 

memenuhi kebutuhan sistem interaktif. Interaksi orang tua-anak merupakan suatu 

proses yang saling menguntungkan, dimana perilaku orang tua akan mempengaruhi 

anak dan sebaliknya anak akan mempengaruhi orang tua sehingga keduanya akan 

mengalami perubahan (Zulharmaswita 2012). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah  hubungan interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas dan 

perilaku agresif pada remaja. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan  hubungan interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas dan 

perilaku agresif pada remaja. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi interaksi orang tua dengan remaja 

2. Mengidentifikasi perilaku seks bebas pada remaja  

3. Mengidentifikasi perilaku agresif pada remaja  

4. Menjelaskan hubungan interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas pada 

remaja  

5. Menjelaskan hubungan interaksi orang tua dengan perilaku agresif pada 

remaja  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan 

pengembangan ilmu keperawatan anak terkait bagaimana interaksi orang tua 

kepada anak yang berperilaku seks bebas dan agresif pada remaja 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi Profesi Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi 

perawat khususnya keperawatan di bidang anak untuk memberikan sosialisasi 

kepada masyarakat umum khususnya terkait pentingnya interaksi orang tua 
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pada anak khusus remaja untuk mencegah atau mengurangi berperilaku seks 

bebas dan agresif. 

2. Bagi Tempat penelitian 

Diharapkan penelitian ini mampu memberi gambaran kepada seluruh 

siswa khususnya guru (BP) sebagai pendidik untuk mendapatkan seluruh 

informasi siswanya terkait kondisi interaksi orang tua dengan anaknya.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan 

tambahan informasi, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian ini mengikuti perkembangan jaman.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Remaja 

2.1.1. Pengertian Remaja 

Remaja atau adolescense berasal dari bahasa lati yaitu adolescere 

yang artinya tumbuh kearah kematangan baik fisik maupun sosial 

psikologisnya.juga merupakan periode antara pubertas dengan kedewasaan 

(Hurlock, 1980). Pandangan ini juga diungkap oleh Piaget (dalam Hurlock, 

1980) dengan mengatakan, secara psikologis masa remaja adalah usia 

dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak 

tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan 

berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah 

hak. Batasan remaja yang digunakan untuk masyarakat Indonesia, yaitu 

mereka yang berusia 11-24 tahun dan belum menikah. Bagi mereka yang 

berusia 11-24 tahun namun sudah menikah, mereka tidak disebut remaja. 

Sementara mereka yang berusia 24 tahun keatas namun belum menikah dan 

masih menggantungkan hidupnya kepada orang tua, masih disebut remaja.  

Santrock (2007) remaja adalah suatu periode perkembangan dari 

transisi antara anak-anak dan dewasa, yang diikuti oleh perubahan biologis, 

kognitif, dan sosioemosional. Selanjutnya Papalia, olds dan Feldman (2008) 

menyatakan remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-

kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai usia antara 12 atau 13 tahun 

dan terakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan. 
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2.1.2. Ciri-ciri Masa Remaja 

Menurut Hurlock (1980) masa remaja memiliki beberapa 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Masa Remaja sebagai Periode yang Penting 

Meskipun semua periode adalah penting, tetapi kadar 

kepentingan usia remaja cukup tinggi mengingat dalam periode ini begitu 

besar pengaruh fisik dan psikis membentuk kepribadian manusia. 

Periode ini membentuk pengaruh paling besar terhadap fisik dan psikis 

manusia sepanjang hayatnya kelak. 

2. Masa Remaja sebagai Periode Peralihan  

Peralihan bukan berarti terputusnya suatu rangkaian sebelumnya 

dengan rangkaian berikutnya. Peralihan lebih menuju pada arti sebuah 

jembatan pergantian atau tahapan antara dua titik. Titik ini juga bisa 

disebut titik rawan periode manusia, di mana dalam titik ini terbuka 

peluang untuk selamat atau tidaknya pola pikir dan pola sikap manusia 

sebagai pelaku peralihan itu sendiri. Peralihan ini dari masa kanak-kanak 

menuju dewasa. Tidak dikatakan masa kanak-kanak yang penuh masa-

masa bermain-main, tetapi juga tidak masa dewasa, yang penuh 

kematangan dalam pemikiran dan tingkah laku. 

3. Masa remaja sebagai periode perubahan 

Tingkat perubahan tingkah laku remaja sama dengan perubahan fisiknya. 

Ada lima perubahan yang bersifat universal : 

1) Meningginya emosi 

2) Perubahan tubuh 
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3) Perubahan minat dan peran dalam pergaulan sosial 

4) Perubahan pola nilai-nilai yang dianutnya 

5) Perubahan yang ambivalen, di mana masa remaja biasanya 

menginginkan perubahan, tetapi secara mental belum ada kesadaran 

tanggung jawab atas keinginannya sendiri. 

4. Masa remaja sebagai usia bermasalah 

Masa remaja memiliki masalah yang sulit di atasi, disebabkan 

adanya kebiasaan penyelesaian masalah dalam masa sebelumnya yaitu 

masa kanak-kanak oleh orang tua dan guru sehingga remaja kurang 

memiliki pengalaman dalam menyelesaikan setiap masalahnya. Oleh 

karena dalam penyelesaian masalahnya remaja kurang siap, maka 

kadangkala tidak mencapai keberhasilan yang memuaskan, sehingga 

kegagalan tersebut bisa berakibat tragis. 

5. Masa remaja sebagai masa mencari identitas 

Salah satu cara untuk menampilkan identitas diri agar diakui oleh 

teman sebayanya atau lingkungan pergaulannya, biasanya menggunakan 

simbol status dalam bentuk kemewahan atau kebanggan lainnya yang 

bisa mendapatkan dirinya diperhatikan atau tampil berbeda dan 

individualis di depan umum. 

6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan  

Sebagaimana disampaikan oleh Majeres (dalam Hurlock, 1980), 

disebutkan bahwa “banyak anggapan popular tentang remaja yang 

mempunyai arti yang bernilai, dan sayangnya, banyak yang bersifat 

negatif”. Ini gambaran bahwa usia remaja merupakan usia yang 
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membawa kekhawatiran dan ketakutan para orang tua. Stereotip ini 

memberikan dampak pada pendalaman pribadi dan sikap remaja 

terahadap dirinya sendiri. 

7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik  

Berbagai harapan dan imajinasi yang tidak masuk di akal 

seringkali menghias pemikiran dan cita-cita kaum remaja. Ambisi 

melintasi logika tersebut tidak dapat dikendalikan dan selalu ada dalam 

pengalaman hidup perkembangan psikologi remaja. Ia melihat dirinya 

dan orang lain sebagaimana yang dicitacitakan dan diinginkan, bukan 

sebagaimana adanya di alam nyata. 

8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa 

Kebiasaanya di masa kanak-kanak, ternyata masih juga kadang 

terbawa di usia remaja ini, dan teramat sukar untuk menghapusnya. 

Sementara usianya yang menjelang dewasa menuntut untuk 

meninggalkan kebiasaan yang melekat di usia kanak-kanak tersebut. 

Menyikapi kondisi ini, kadangkala untuk menunjukkan bahwa dirinya 

sudah dewasa dan sudah siap menjadi dewasa, mereka bertingkahlaku 

yang meniru-niru sebagaimana orang dewasa di sekitarnya 

bertingkahlaku, bisa tingkahlaku positif dan bisa negatif. 

2.1.3. Tugas-tugas Perkembangan Remaja 

Seiring perkembangannya, remaja mempunyai tugas-tugas 

perkembangan, yaitu menurut Havighurst (dalam Hurlock, 1980) ada 

delapan tugas perkembangan pada masa remaja yaitu sebagai berikut :  
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1. Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik 

pria maupun wanita.  

2. Mencapai peran sosial pria dan wanita.  

3. Menerima keadaan fisiknya yang menggunakan tubuhnya secara aktif.  

4. Mengaharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab.  

5. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa 

lainnya.  

6. Mempersiapkan karir ekonomi.  

7. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga.  

8. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis pegangan untuk berperilaku 

mengembangan ideologi. 

Tugas perkembangan pada umumnya bisa dilakukan dengan lancar 

bila tidak ada rintangan dari lingkungan maupun dari dalam diri remaja itu 

sendiri. Kesulitan yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas 

perkembangan adalah penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang harus 

dilakukan pada masa remaja meliputi penyesuaian dengan perkembangan 

inteligensi, perkembangan peran sosial, perkembangan peran seksual, dan 

perkembangan moral dan religi (Ali dan Asrori, 2011). 

2.1.4. Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja 

Setiap individu dalam berbagai tingkatan usia pasti memiliki tugas 

perkembangan yang harus diselesaikan untuk melanjutkan tugas 

perkembangan selanjutnya. Begitu pula dengan tahapan usia remaja 

memiliki tugas perkembangan. Yusuf (2010) mengatakan bahwa aspek-

aspek perkembangan remaja antara lain meliputi : 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



13 
 

 

 

1. Perkembangan Biologis 

Perubahan fisik yang terjadi pada remaja terlihat pada saat 

masa pubertas yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta 

kematangan sosial. Diantara perubahan fisik itu, yang terbesar 

pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan 

tubuh (badan menjadi semakin panjang dan tinggi). Selanjutnya, 

mulai berfungsinya alat-alat reproduksi (ditandai dengan haid pada 

wanita dan mimpi basah pada laki-laki) dan tanda-tanda seksual 

sekunder yang tumbuh (Sarwono 2006) 

2. Perkembangan Kognitif 

Menurut Piaget dalam (Santrock 2002) pemikiran 

operasional formal berlangsung antara usia 11 sampai 15 tahun. 

Pemikiran operasional formal lebih abstrak, idealis, dan logis 

daripada pemikiran operasional konkret. Piaget menekankan bahwa 

bahwa remaja terdorong untuk memahami dunianya karena tindakan 

yang dilakukannya penyesuaian diri biologis. Secara lebih lebih 

nyata mereka mengaitkan suatu gagasan dengan gagasan lain. 

Mereka bukan hanya mengorganisasikan pengamatan dan 

pengalaman akan tetapi juga menyesuaikan cara berfikir mereka 

untuk menyertakan gagasan baru karena informasi tambahan 

membuat pemahaman lebih mendalam. 

Menurut Piaget dalam (Santrock 2007) secara lebih nyata 

pemikiran opersional formal bersifat lebih abstrak, idealistis dan 

logis. Remaja berpikir lebih abstrak dibandingkan dengan anak-anak 
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misalnya dapat menyelesaikan persamaan aljabar abstrak. Remaja 

juga lebih idealistis dalam berpikir seperti memikirkan karakteristik 

ideal dari diri sendiri, orang lain dan dunia. Remaja berfikir secara 

logis yang mulai berpikir seperti ilmuwan, menyusun berbagai 

rencana untuk memecahkan masalah dan secara sistematis menguji 

cara pemecahan yang terpikirkan. 

3. Perkembangan Sosial 

Menurut (Potter, P.A, Perry 2005) perubahan emosi selama 

pubertas dan masa remaja sama dramatisnya seperti perubahan fisik. 

Masa ini adalah periode yang ditandai oleh mulainya tanggung 

jawab dan asimilasi penghargaan masyarakat.  

Menurut (Santrock 2009) pada transisi sosial remaja 

mengalami perubahan dalam hubungan individu dengan manusia 

lain yaitu dalam emosi, dalam kepribadian, dan dalam peran dari 

konteks sosial dalam perkembangan. Membantah orang tua, 

serangan agresif terhadap teman sebaya, perkembangan sikap 

asertif, kebahagiaan remaja dalam peristiwa tertentu serta peran 

gender dalam masyarakat merefleksikan peran proses sosial-

emosional dalam perkembangan remaja. John Flavell (Santrock 

2007) juga menyebutkan bahwa kemampuan remaja untuk 

memantau kognisi sosial mereka secara efektif merupakan petunjuk 

penting mengenai adanya kematangan dan kompetensi sosial 

mereka. 
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2.1.5. Tahap perkembangan remaja  

Terdapat batasan usia pada masa remaja yang difokuskan pada upaya 

meninggalkan sikap dan perilaku ke kanak-kanakan untuk mencapai 

kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa. Berdasarkan (Agustiani 2009) 

masa remaja dibagi menjadi : 

1. Masa remaja awal (13-16 tahun)  

Pada masa ini, individu berusaha mengembangkan diri dan 

mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak. Remaja mulai dapat 

berkembang pikirannya, mampu mengarahkan dirinya sendiri 

meskipun pengaruh dari teman sebaya masih cukup kuat. Disamping 

itu, pada masa ini hubungan dan rasa suka terhadap lawan jenis mulai 

muncul. 

2. Masa remaja akhir (17-19 tahun)  

Remaja mulai mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam 

tahap perkembangan berikutnya, yaitu memasuki peran-peran untuk 

menjadi matang dan diterima dalam kelompok dewasa. 

2.1.6. Perkembangan Fisik Remaja  

Kementrian Kesehatan (2003) dalam Sekarrini (2012) menyatakan 

bahwa pada remaja terjadi pertumbuhan fisik yang cepat, organ reproduksi 

mencapai kematangan ditandai dengan tanda seksual primer dan tanda 

seksual sekunder.  
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1. Tanda Seksual Primer  

Dalam Sekarrini (2012) disebutkan bahwa tanda seksual primer pada 

remaja adalah:  

1) Remaja laki-laki  

Tanda seksual primer pada remaja laki-laki adalah ketika sistem 

reproduksinya mulai berfungsi yaitu ketika sudah mengalami mimpi 

basah. Mimpi basah biasanya terjadi pada remaja laki-laki usia antara 

10-15 tahun (Sekarrini, 2012). 

2) Remaja perempuan  

Tanda seksual primer yang dialami pada remaja perempuan adalah 

menstruasi (menarche) (Dewi, 2012). Menstruasi menurut Stright dalam 

Mesarini (2013) adalah peluruhan lapisan spons endometrium dengan 

pendarahan yang berasal dari pembuluh darah yang robek. Akan terjadi 

peristiwa keluarnya cairan darah dari alat kelamin perempuan akibat 

peluruhan lapisan dinding rahim yang banyak mengandung darah. 

2. Tanda Seksual Sekunder  

1) Pada laki-laki tanda seksual sekunder yang terjadi yaitu perubahan 

suara, tumbuhnya jakun, testis membesar, terjadi ejakulasi (keluarnya 

air mani), tumbuh rambut-rambut halus di wajah (kumis, jenggot), 

tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan (Sarwono, 2010). 

Selanjutnya Muss dalam Sarwono (2010) juga mengatakan bahwa 

hormon gonadotropic mulai ada dalam air seni, hormon ini 

bertanggung jawab sebagian pada pertumbuhan tanda-tanda seksual 

dan bertanggung jawab penuh dalam produksi sel telur dan 

spermatozoa.  
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2) Pada perempuan tanda seksual sekunder yang terjadi adalah pelebaran 

pinggul, pertumbuhan payudara, tumbuh rambut di sekitar kemaluan 

dan ketiak, terjadi menstruasi pertama kali (menarche), serta 

pertumbuhan rahim dan vagina (Sarwono, 2010).  

2.2. Konsep Perilaku Seksual  

2.2.1. Pengertian Perilaku Seks 

Perilaku seksual adalah segala bentuk tingkah laku yang dipengaruhi 

oleh hasrat seksual dengan lawan jenisnya. Perilaku seksual ini bermacam-

macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, 

bercumbu dan bersenggama dengan objek bisa berupa orang lain, orang 

dalam khayalan atau diri sendiri (Sarwono, 2010). Masa remaja merupakan 

suatu fase saat anak sudah mengalami pubertas, karena pubertas inilah akan 

muncul berbagai masalah yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan 

tubuhnya. Remaja menganggap dirinya sudah dewasa dan karena pengaruh 

kedewasaannya itulah mendorong nafsu mereka dan timbul rasa ingin 

mencoba-coba untuk melakukan perilaku seksual berisiko (Winarno, 1994). 

Menurut Irawati dalam Ririn, dkk (2011) remaja melakukan berbagai 

macam perilaku seksual berisiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu, 

dimulai dari berpegangan tangan, cium kering, cium basah, berpelukan 

memegang atau meraba bagian sensitif, petting, oral sex, dan bersenggama 

(sexual intercourse). Petting adalah upaya untuk membangkitkan dorongan 

seksual antara jenis kelamin tanpa melakukan tindakan intercourse. Oral 

sex merupakan aktivitas menikmati organ seksual melalui mulut, dan 

senggama merupakan tindakan berhubungan seksual dengan posisi penis 
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berada di dalam vagina (Chronika, 2011). Perilaku seksual pranikah pada 

remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak yang 

merugikan remaja itu sendiri.  

2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seksual yang 

dilakukan oleh remaja saat ini. Menurut Soetjiningsih (2004), faktor-faktor 

yang mempengaruhi hubungan seksual yang pertama dialami oleh remaja, 

yaitu: 

1. Pengaruh pubertas  

Masa pubertas ini adalah suatu fase pertumbuhan fisik, psikis, dan 

pematangan fungsi seksual remaja yang sangat pesat (Sekarrini, 2012). 

Remaja mulai mengerti tentang daya tarik seksual, terjadi peningkatan 

rangsangan seksual akibat peningkatan kadar hormon seksual, sehingga 

mereka merasa sudah saatnya untuk melakukan aktivitas seksual karena 

merasa sudah matang secara fisik (Dewi, 2012). Saat ini mereka tidak 

memahami tentang apa yang akan dialaminya. Pubertas mempengaruhi 

gairah seksual remaja yang pada fase ini berada pada puncaknya, 

sehingga remaja mempunyai kecenderungan untuk memanfaatkan 

kesempatan untuk melakukan perilaku seksual tanpa memikirkan 

dampak apa yang akan ditimbulkan, hal inilah yang memicu remaja 

melakukan perilaku seksual berisiko (Soetjiningsih, 2004).  

2. Frekuensi pertemuan dengan pacar  

Frekuensi pertemuan dengan pacar merupakan lamanya waktu yang 

dihabiskan berdua untuk bertemu dan berpacaran. Waktu pertemuan ini 
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dihabiskan tidak hanya dengan mengobrol saja karena merasa ingin 

meningkatkan kualitas pertemuan menjadi sangat berarti maka muncul 

keinginan untuk melakukan perilaku seksual (Sekarrini, 2012). Waktu 

pertemuan yang terlalu sedikit ataupun terlalu lama keduanya 

memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jika terlalu 

singkat maka waktu pertemuan itu akan dimanfaatkan seefektif 

mungkin untuk saling melepas rindu, sedangkan jika terlalu lama akan 

memberikan kesempatan untuk berusaha mencoba-coba hal baru agar 

pacarannya tidak membosankan (Nursal, 2008). 

3. Kontrol sosial yang kurang tepat  

Menurut Roucek dalam Hanifah (2013) kontrol sosial merupakan 

segala proses baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, 

bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa individu agar mematuhi 

kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Kontrol sosial orang tua pada 

anak sangat penting bagi remaja dalam mengarahkan, memberikan 

nasihat, memberikan pujian atau hukuman atas perilaku remaja itu 

sendiri. Remaja membutuhkan kontrol sosial dari orang tua untuk 

mengarahkan perilaku mereka. Tujuannya agar remaja dapat melewati 

masa transisi sesuai dengan harapan dan norma yang berlaku. Kontrol 

sosial dari orang tua akan berfungsi sebagai sistem hukum dalam 

keluarga yang bertujuan sebagai pengendalian aktivitas dan perilaku 

remaja (Hanifah, 2013). Saat ini orang tua cenderung terlalu sibuk 

dengan pekerjaannya sehingga kontrol dari orang tua pada anak 

remajanya menjadi berkurang. Sehingga anak tidak mampu 
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menentukan hal mana yang memang pantas dilakukan dan yang harus 

dihindari. Jika kontrol sosial orang tua pada remaja tidak tepat, maka 

hal ini memicu remaja bisa melakukan perilaku yang tidak sesuai 

dengan yang diharapkan orang tuanya, salah satunya adalah perilaku 

seksual berisiko (Soetjiningsih, 2004).  

4. Interaksi orang tua dengan anak 

Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan 

dan pertumbuhan remaja. keluarga sebagai kelompok primer yang di 

dalamnya terjadi intekrasi diantara anggota sehingga terjadi proses 

sosialisasi. Proses sosialisasi yang terjadi dalam keluarga remaja akan 

mempelajari kebiasaan, sikap, nilai-nilai, norma-norma serta peran dan 

tingkah laku keluarga, remaja akan bertingkah laku sesuai dengan nilai-

nilai yang diperoleh dalam keluarga. Remaja pertama kali memperoleh 

pendidikan di lingkungan keluarga, remaja belajar, hal-hal yang baik 

dan yang buruk (Yanita 2013). 

5. Pola asuh orang tua  

Menurut Soetjiningsih (2004) pola asuh orang tua adalah suatu model 

atau cara orang tua mendidik anak yang merupakan kewajiban dari 

setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi dan karakter anak 

yang sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat pada umumnya. 

Melaksanakan tugas membimbing, memelihara, dan mendidik remaja 

tidaklah sama dengan mengasuh anak ketika masih kecil karena remaja 

pada masa ini merasa dirinya sudah dewasa. Orang tua sebaiknya 

memberikan bimbingan dengan komunikasi terbuka berkaitan dengan 
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kepentingan hidup remaja agar tumbuh dewasa dengan melewati masa 

remaja terhindar dari perilaku yang menyimpang (Sekarrini, 2012). 

Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

remaja. Pola asuh dapat digunakan sebagai salah satu faktor untuk 

memprediksi penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan remaja, 

salah satunya perilaku seksual (Sekarrini, 2012).  

6. Status sosial ekonomi rendah  

Menurut Santrock dalam Barus (2012) gangguan perilaku pada remaja 

lebih banyak terjadi pada remaja golongon sosial ekonomi yang lebih 

rendah. Tuntutan kehidupan yang keras menjadikan remaja kelas sosial 

ekonomi rendah menjadi agresif. Menurut Turner dan Helms dalam 

Dewi (2012) orang tua yang berekonomi lemah cenderung kurang 

konsisten dalam mengembangkan disiplin dan kasih sayang pada 

remaja. Orang tua cenderung mencurahkan waktu dan perhatiannya 

pada pekerjaan mereka agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga, 

namun di sisi lain hal ini menyebabkan remaja tidak disiplin sehingga 

mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif dari luar diri, salah satunya 

adalah perilaku seksual bebas. Remaja dengan status sosial ekonomi 

rendah dengan fasilitas berkecukupan lebih sering pergi ke tempat-

tempat rawan yang memungkinkan adanya kesempatan melakukan 

hubungan seksual (Soetjiningsih, 2004).  

7. Pengaruh teman sebaya  

Berdasarkan teori perkembangan psikologi remaja dinyatakan dalam 

proses pendewasaan pengaruh keluarga telah bergeser menjadi teman 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



22 
 

 

 

sebaya. Hal ini dibuktikan dengan besarnya pengaruh negatif secara 

langsung dari teman sebaya terhadap perilaku berisiko salah satunya 

perilaku seksual pada remaja (Suwarni, 2009). Peran teman sebaya 

dalam pergaulan memang sangatlah menonjol. Hal ini sejalan dengan 

meningkatnya minat individu dalam persahabatan serta 

keikutsertaannya dalam kelompok. Remaja akan memperoleh berbagai 

pengalaman dari pergaulannya tersebut, salah satunya adalah 

pengalaman berhubungan dengan lawan jenis maupun hal-hal yang 

berkaitan dengan seksualitas. Mereka merasa bahwa membahas soal 

seks dan perilaku seksual bersama teman-teman sebayanya akan jauh 

lebih menyenangkan dibandingkan harus bercerita dengan orang tua 

(Zulhaini, 2011). Jika pengaruh negatif dari teman sangat kuat dan 

benteng perlawanan dalam diri remaja tidak kuat maka mereka akan 

terpengaruh karena remaja ingin diterima oleh kelompoknya walaupun 

hal itu bertentangan dengan ajaran orang tuanya (Nursal, 2008). 

8. Penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol  

Remaja memiliki ciri-ciri ingin tahu, ingin mencoba, dan cenderung 

melawan otoritas dalam rangka mencari identitas diri merupakan 

penyebab remaja menggunakan obat-obatan terlarang (Tambunan, 

2008). Hurlock dalam Tambunan (2008) juga menambahkan bahwa 

pada masa ini remaja akan memusatkan dirinya pada perilaku yang 

dihubungkan dengan status dewasa, contohnya merokok, penggunaan 

obat-obatan terlarang dan alkohol, serta perilaku seksual. Secara sosial 

penggunaan obat-obatan dan alkohol ini dapat menyebabkan 
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perpecahan di dalam kelompok sosial terdekat seperti keluarga, 

sehingga muncul konflik dengan orang tua. Saat konflik dengan orang 

tua maka situasinya menjadi tidak kondusif hubungan antara anak dan 

orang tua tidak dapat terjalin dengan baik. Remaja yang menggunakan 

obat-obatan terlarang cenderung akan menikmati dunianya sendiri di 

bawah pengaruh obat-obatan dan alkohol tersebut, sehingga remaja 

tidak sadar diri dan kontrol dirinya menjadi kurang sehingga mudah 

terjerumus pada hal-hal yang negatif. Dalam pengaruh obat-obatan dan 

alkohol remaja tidak mampu menahan hawa nafsunya sehingga akan 

memicu terjadinya perilaku seksual yang berisiko (Widodo, 2007).  

9. Penyebaran informasi melalui media massa 

Media massa merupakan sahabat bagi remaja di zaman globalisasi ini, 

mereka dapat memperoleh informasi apapun dari media massa. Namun 

remaja belum mampu memilah aktivitas dan informasi yang bermanfaat 

yang diperoleh dari media massa. Mereka cenderung mudah 

terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan terlebih 

dahulu efek positif atau negatif yang akan ditimbulkan (Budhyati, 

2012). Maraknya media massa seperti internet, video porno, dan buku-

buku yang berisi cerita porno yang memberikan akses untuk 

mempermudah masyarakat khususnya remaja memperoleh informasi 

tentang perilaku seksual sehingga mendorong para remaja untuk 

melakukan perilaku seksual pranikah (Sarwono, 2010).  
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Menurut Sarwono (2015) perilaku seks bebas pada remaja timbul 

karena faktor-faktor berikut :  

1. Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat 

seksual (libido seksualitas) remaja. Peningkatan hasrat seksual 

ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual 

tertentu. 

2. Penyaluran tidak dapat segera dilakukan karena adanya 

penundaan usia perkawinan, baik secara hukum karena adanya 

undang-undang tentang perkawinan yang menetapkan batas usia 

menikah, maupun karena norma sosial yang semakin lama 

semakin menuntut persyaratan yang semakin tinggi untuk 

perkawinan. 

3. Sementara usia menikah ditunda, norma agama tetap berlaku di 

mana seorang dilarang untuk melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah. Untuk remaja yang tidak dapat menahan diri 

akan terdapat kecenderungan untuk melanggar larangan-

larangan tersebut. 

4. Kecenderungan pelanggaran semakin meningkat karena adanya 

penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media 

massa yang tidak terbendung lagi. Remaja yang sedang dalam 

periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang 

dilihat atau didengar dari media massa khususnya remaja yang 

belum mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang 

tuanya. 
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5. Orang tua sendiri, baik karena ketidaktahuannya maupun karena 

sikapnya yang masih menganggap tabu pembicaraan mengenai 

seks. 

6. Di pihak lain, adanya kecenderungan pergaulan yang semakin 

bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat sebagai akibat 

berkembangnya peran dan pendidikan wanita yang semakin 

sejajar dengan pria. 

2.2.3. Perilaku Seksual Remaja  

Tjiptanigrum, (2015) mengatakan bahwa perilaku seksual ringan mencakup :  

1. Menaksir 

2. Pergi berkencan  

3. Mengkhayal  

4. Berpegangan tangan 

5. Berciuman ringan (kening, pipi)  

6. Saling memeluk 

Sedangkan yang termasuk kategori berat adalah : 

1. Berciuman bibir/mulut dan lidah 

2. Meraba dan mencium bagian bagian sensitive seperti payudara, alat 

kelamin 

3. Menempelkan alat kelamin  

4. Oral seks  

5. Berhubungan seksual (senggama) 
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2.2.4. Dampak Perilaku Seksual Pranikah Remaja  

Menurut Sarwono (2010) perilaku seksual pranikah dapat 

menimbulkan berbagai dampak negatif pada remaja, diantaranya sebagai 

berikut :  

1. Dampak Psikologis  

Dampak psikologis dari perilaku seksual pranikah pada remaja 

diantaranya perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, 

bersalah, dan berdosa.  

2. Dampak Fisiologis  

Dampak fisiologis dari perilaku seksual pranikah tersebut 

diantaranya dapat menimbulkan kehamilan tidak diinginkan dan 

aborsi.  

3. Dampak Sosial  

Dampak sosial yang timbul akibat perilaku seksual yang 

dilakukan sebelum saatnya antara lain dikucilkan, putus sekolah 

pada remaja perempuan yang hamil, dan perubahan peran 

menjadi ibu. Belum lagi tekanan dari masyarakat yang mencela 

dan menolak keadaan tersebut.  

4. Dampak Fisik  

Dampak fisik lainnya adalah berkembangnya penyakit menular 

seksual di kalangan remaja, dengan frekuensi penderita infeksi 

menular seksual (IMS) yang tertinggi antara usia 15-24 tahun. 

Infeksi penyakit menular seksual dapat menyebabkan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



27 
 

 

 

kemandulan dan rasa sakit kronis serta meningkatkan risiko 

terkena IMS dan HIV/AIDS.  

Ada juga pendapat lain yang dikemukakan oleh Achjar dalam 

Wedani (2010), dampak aktifitas dan perilaku seksual remaja, yaitu :  

1. Aktifitas seksual berupa sentuhan bibir dengan bibir.  

Dampak yang ditimbulkan yaitu jantung menjadi lebih berdebar-

debar, dapat menimbulkan sensasi seksual yang kuat yang 

membangkitkan dorongan seksual hingga tidak terkendali.  

2. Berpegangan tangan 

Aktivitas seksual ini memang tidak terlalu menimbulkan 

rangsangan seksual yang kuat, namun biasanya muncul 

keinginan untuk mencoba aktivitas seksual lainnya (hingga 

kepuasan seksual dapat dicapai). Berpegangan tangan juga 

merupakan bentuk perasaan sayang berupa sentuhan. 

3. Aktivitas seksual berupa sentuhan pipi dengan pipi, pipi dengan 

bibir 

Dampak yang ditimbulkan adalah imajinasi atau fantasi seksual 

menjadi berkembang, menimbulkan perasaan sayang jika 

diberikan pada waktu tertentu dan bersifat sekilas, dan 

menimbulkan keinginan untuk melanjutkan bentuk aktivitas 

seksual lainnya yang lebih dapat dinikmati.  

Dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual tidak sehat secara fisik 

menurut Achjar dalam Wedani (2010) meliputi aktivitas seksual berupa 

sentuhan bibir dengan bibir, sedangkan perilaku seksual sehat secara fisik 
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meliputi berpegangan tangan, dan aktivitas seksual berupa sentuhan pipi 

dengan pipi, pipi dengan bibir. 

2.3. Konsep Perilaku Agresif 

2.3.1. Pengertian Perilaku Agresif 

Sigmund Freud mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan 

gambaran ekspresi sangat kuat dari insting kematian (thanatos), karena 

dengan melakukan agresi maka secara mekanisme individu telah berhasil 

mengeluarkan energi destruktifnya dalam rangka menstabilkan 

keseimbangan mental antara insting mencintai (eros) dan insting kematian 

(thanatos). Meski demikian, walaupun agresi dapat dikontrol tetapi agresi 

tidak bisa dihapuskan, karena agresi adalah sifat alamiah manusia (Sears, 

Taylor dan Peplau, 2009). Selanjutnya menurut Kartono (2003) agresi 

merupakan suatu ledakan emosi dan kemarahan-kemarahan hebat, 

perbuatan-perbuatan yang menimbulkan permusuhan yang ditujukan 

kepada seseorang atau suatu benda. Atkinson (2000) menjelaskan agresi 

adalah perilaku yang secara sengaja bermaksud melukai orang lain (secara 

fisik atau verbal) atau menghancurkan harta benda. 

Menurut Baron dan Byrne (2005) agresi adalah siksaan yang 

disengaja untuk menyakiti orang lain. Sedangkan Menurut Geen (dalam 

Sears, Taylor dan Peplau, 2009) walaupun ada perbedaan dalam 

mendefinisikan agresi, namun dapat diambil kesimpulan sederhana 

mengenai agresi yang didukung oleh pendekatan behavior atau belajar, 

bahwa agresi adalah setiap tindakan atau perlakuan yang menyakiti atau 

melukai orang lain.  
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Konsep agresi yang dikemukakan oleh Myers (2012) adalah sebagai 

perilaku fisik atau verbal yang dimaksudkan untuk menyebabkan 

kerusakan. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diungkapkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif adalah tindakan yang dilakukan 

untuk menyakiti atau melukai orang lain atau merusak benda dengan unsur 

kesengajaan baik secara fisik maupun psikis. 

2.3.2. Bentuk-bentuk dari Perilaku Agresi 

Banyak ahli yang mengungkapkan tipe agresivitas, diantaranya Buss 

(dalam Dayakisni, 2003) mengklasifikasikan perilaku agresif secara lebih 

lengkap, yaitu : perilaku agresif secara fisik atau verbal, dan secara aktif 

atau pasif, serta langsung atau tidak langsung. Tiga klasifikasi ini masing-

masing saling berinteraksi, sehingga akan menghasilkan delapan bentuk 

perilaku agresif, yaitu :  

1. Perilaku agresif fisik aktif yang dilakukan secara langsung, 

misalnya menusuk, menembak, memukul orang lain. 

2. Perilaku agresif fisik aktif yang dilakukan secara tidak langsung, 

misalnya membuat jebakan untuk orang lain. 

3. Perilaku agresif fisik pasif yang dilakukan secara langsung, 

misalnya tidak memberi jalan kepada orang lain. 

4. Perilaku agresif fisik pasif yang dilakukan secara tidak langsung, 

misalnya menolak untuk mengerjakan sesuatu, menolak untuk 

mengerjakan perintah orang lain. 

5. Perilaku agresif verbal aktif yang dilakukan secara langsung, 

misalnya memaki-maki orang. 
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6. Perilaku agresif verbal aktif yang dilakukan secara tidak 

langsung, misalnya menyebar gosip tentang orang lain. 

7. Perilaku agresif verbal pasif yang dilakukan secara langsung, 

misalnya tidak setuju dengan pendapat orang lain, tetapi tidak 

mau mengatakan (memboikot), tidak mau menjawab pertanyaan 

orang lain. 

8. Perilaku agresif verbal pasif yang dilakukan secara tidak 

langsung, misalnya menolak untuk berbicara dengan orang lain, 

menolak memberikan perhatian dalam suatu pembicaraan. 

Menurut Buss dan Perry (1992) mengelompokkan agresivitas 

kedalam empat bentuk agresi, yaitu : 

1. Agresi fisik 

Merupakan komponen perilaku motorik, seperti melukai dan 

menyakiti orang secara fisik. Contohnya, terjadinya perkelahian 

antar pelajar yang mengakibatkan beberapa orang terluka parah. 

2. Agresi verbal 

Merupakan komponen motorik, seperti melukai dan menyakiti 

orang lain dengan menggunakan verbal/perkataan. Misalnya 

seperti mencaci maki, berkata kasar, berdebat, menunjukkan 

ketidaksukaan atau ketidaksetujuan, menyebarkan gosip, dan 

lain-lain. Contohnya, beberapa siswa yang saling mengejek satu 

sama lainnya dengan ejekan yang menyakitkan. 
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3. Agresi marah  

Merupakan emosi atau afektif, seperti munculnya kesiapan 

psikologis untuk bertindak agresif. Misalnya kesal, hilang 

kesabaran dan tidak mampu mengontrol rasa marah. Contohnya, 

seseorang akan kesal kalau dituduh melakukan kejahatan yang 

tidak pernah dilakukannya. 

4. Sikap permusuhan 

Meliputi komponen kognitif, seperti benci dan curiga pada orang 

lain, iri hati dan merasa tidak adil dalam kehidupan. Contohnya, 

seseorang sering merasa curiga terhadap orang lain, yang 

dikiranya menaruh dendam pada dirinya, padahal orang lain 

tersebut tidak dendam terhadapnya.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk dari 

perilaku agresif itu diklasifikasikan menjadi empat yaitu : 1) agresi fisik, 2) 

agresi verbal, 3) agresi marah, dan 4) sikap permusuhan. 

2.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Agresif 

Menurut Taylor, Peplau & Sears (2009) munculnya perilaku agresif 

berkaitan erat dengan rasa marah yang terjadi dalam diri seseorang. Rasa 

marah dapat muncul dengan sebab-sebab sebagai berikut : 

1. Adanya serangan dari orang lain. Misalnya ketika tiba-tiba seseorang 

menyerang dan mengejek dengan perkataan yang menyakitkan. Hal ini 

dapat secara refleks menimbulkan sikap agresi terhadap lawan. 

2. Terjadinya frustrasi dalam diri seseorang. Frustrasi adalah gangguan 

atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Salah satu prinsip dalam 
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psikologi, orang yang mengalami frustrasi akan cenderung 

membangkitkan perasaan agresifnya. Keadaan tersebut bisa saja terjadi 

karena manusia tidak mampu menahan suatu penderitaan yang 

menimpa dirinya. 

3. Ekspektasi pembalasan atau motivasi untuk balas dendam. Intinya jika 

seseorang yang marah mampu untuk melakukan balas dendam, maka 

rasa kemarahan itu akan semakin besar dan kemungkinan untuk 

melakukan agresi juga bertambah besar. Kemarahan itu disebabkan 

karena kontrol keputusan yang rendah, sehingga seseorang gagal 

menafsirkan peristiwa dan tidak mampu memperhatikan segi-segi 

positif secara subjektif. 

4. Kompetensi. Agresi yang tidak berkaitan dengan keadaan emosional, 

tetapi mungkin muncul secara tidak sengaja dari situasi yang 

melahirkan suatu kompetensi. Secara khusus merujuk pada situasi 

kompetitif yang sering memicu pola kemarahan, pembantahan dan 

agresi yang tidak jarang bersifat destruktif. 

Baron dan Byrne (2005) menyebutkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi seseorang melakukan agresivitas, yaitu : 

1. Faktor-faktor Sosial 

Faktor-faktor sosial merupakan faktor-faktor yang terkait dengan sosial 

individu yang melakukan perilaku agresif, diantaranya adalah :  

1) Frustasi, yang merupakan suatu pengalaman yang tidak 

menyenangkan, dan frustasi dapat menyebabkan agresi. 
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2) Provokasi langsung, adalah tindakan oleh orang lain yang 

cenderung memicu agresi pada diri si penerima, seringkali 

karena tindakan tersebut dipersepsikan berasal dari maksud 

yang jahat. 

3) Agresi yang dipindahkan, bahwa agresi dipindahkan terjadi 

karena orang yang melakukannya tidak ingin atau tidak 

dapat melakukan agresi terhadap sumber provokasi awal. 

4) Pemaparan terhadap kekerasan di media, dimana dapat 

meningkatkan kecenderungan seseorang untuk terlibat 

dalam agresi terbuka. Keterangsangan yang meningkat, 

bahwa agresi muncul karena adanya emosi dan kognisi yang 

saling berkaitan satu sama lain 

5) Keterangsangan seksual dan agresi, dimana keterangsangan 

seksual tidak hanya mempengaruhi agresi melalui timbulnya 

afek (misalnya mood atau perasaan) positif dan negatif. 

Tetapi juga dapat mengaktifkan skema atau kerangka 

berpikir lainnya yang kemudian dapat memunculkan 

perilaku nyata yang diarahkan pada target spesifik. 

2. Faktor-faktor Pribadi 

Berikut ini adalah trait atau karakteristik yang memicu seseorang 

melakukan perilaku agresif : 

1) Pola perilaku Tipe A dan Tipe B. Pola perilaku tipe A memiliki 

karakter sangat kompetitif, selalu terburu-buru, dan mudah 

tersinggung serta agresif. Sedangkan pola perilaku tipe B 
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menunjukkan karakteristik seseorang yang sangat tidak kompetitif, 

yang tidak selalu melawan waktu, dan yang tidak mudah kehilangan 

kendali. 

2) Bias Atributional Hostile, merupakan kecenderungan untuk 

mempersepsikan maksud atau motif hostile dalam tindakan orang lain 

ketika tindakan ini dirasa ambigu. 

3) Narsisme dan ancaman ego, individu dengan narsisme yang tinggi 

memegang pandangan berlebihan akan nilai dirinya sendiri. Mereka 

bereaksi dengan tingkat agresi yang sangat tinggi terhadap umpan 

balik dari orang lain yang mengancam ego mereka yang besar. 

4) Perbedaan gender, pria umumnya lebih agresif daripada wanita, tetapi 

perbedaan ini berkurang dalam konteks adanya provokasi yang kuat. 

Pria lebih cenderung untuk menggunakan bentuk langsung dari agresi, 

tetapi wanita cenderung menggunakan bentuk agresi tidak langsung. 

Faktor-faktor pribadi juga mempengaruhi agresivitas, dimana hal 

tersebut berkaitan erat dengan aspek yang ada di dalam diri individu yang 

melakukan perilaku agresif. 

3. Faktor-faktor Situasional 

Faktor situasional merupakan faktor yang terkait dengan situasi atau 

kontek dimana agresi itu terjadi. Berikut ini adalah faktor situasional yang 

mempengaruhi agresi : 

1) Suhu udara tinggi. Suhu udara yang tinggi cenderung akan 

meningkatkan agresi, tetapi hanya sampai pada titik tertentu. 

Diatas tingkat tertentu atau lebih dari 80 derajat fahrenheit agresi 
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menurun selagi suhu udara meningkat. Hal ini disebabkan pada 

saat suhu udara yang tinggi membuat orang-orang menjadi sangat 

tidak nyaman sehingga mereka kehilangan energi atau lelah untuk 

terlibat agresi atau tindakan kekerasan (Baron & Bryne, 2005). 

2) Alkohol. Individu ketika mengonsumsi alkohol memiliki 

kecenderungan untuk lebih agresi. Beberapa eksperimen, 

partisipan-partisipan yang mengonsumsi alkohol dosis tinggi 

serta membuat mereka mabuk ditemukan bertindak lebih agresif 

dan merespon provokasi secara lebih kuat, daripada partisipan 

yang tidak mengkonsumsi alkohol (Baron & Bryne, 2005). 

Menurut Myers (2012), faktor yang mempengaruhi agresi sebagai 

berikut :  

1) Frustrasi, dimana frustrasi adalah gangguan atau kegagalan 

dalam mencapai tujuan. Salah satu prinsip dalam psikologi, 

orang yang mengalami frustrasi akan cenderung membangkitkan 

perasaan agresifnya. 

2) Pembelajaran agresi, dimana terdapat reward dan pembelajaran 

sosial. 

3) Pengaruh lingkungan, maksudnya adalah situasi lingkungan saat 

itu misalnya insiden yang menyakitkan, suhu udara panas, 

serangan, kerumunan orang, dimana akan memicu tindakan 

agresi. 

4) Sistem saraf otak. Penelitian yang dilakukan Dewall, dkk (2011) 

menyatakan bahwa mekanisme neural otak mendukung regulasi 
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diri dalam meningkatkan kontrol diri sehingga dapat 

mengurangi perilaku agresif. 

5) Faktor gen atau keturunan. 

6) Faktor kimia dalam darah (alkohol dan obat-obatan). Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Bushman dan Cooper 

(1990) yang meneliti adanya pengaruh alkohol terhadap 

tindakan agresif seseorang. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi perilaku agresif adalah faktor sosial, faktor pribadi, dan 

faktor situasional (Baron dan Byrne, 2005). 

Martono (2006) juga berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang 

dapat menimbulkan perilaku agresif, diantaranya yaitu : 

1. Faktor Pribadi 

Remaja dituntun menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Dilain pihak, remaja harus mengembangkan identitas diri 

secara positive. Terjadinya krisis identitas pada diri remaja 

dapat menimbulkan ketegangan (stress) dan kecemasan pada 

remaja. 

2. Faktor Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang utama dan 

pertama bagi anak. Jika suasana keluarga kurang mendukung, 

dapat terjadi gangguan perkembangan kejiwaan pada anak. 

Dalam hal ini keluarga merupakan faktor yang sangat penting 

dalam perkembangan dan pertumbuhan remaja. keluarga 
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sebagai kelompok primer yang di dalamnya terjadi intekrasi 

diantara anggota sehingga terjadi proses sosialisasi. Dimana 

perkembangan remaja sangat dibutuhkan perhatian orang tua 

atau keluarga, supaya remaja berkembang dengan baik. 

Remaja yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian 

orang tua akan memiliki perilaku yang tidak baik, sehingga 

remaja akan mencari kebutuhan di luar rumah, seperti di dalam 

kelompok teman-temannya, tidak semua temantemannya itu 

berkelakuan baik (Tim Poltekes Depkkes, 2010). 

3. Lingkungan kelompok sebaya 

Jika dalam suatu rumah kondisinya kurang menunjang, anak 

akan mencari perhatian dan identitas diri di luar, sehingga 

pengaruh kelompok atau teman sebaya ini sangar besar 

4. Lingkungan sekolah 

Kondisi sekolah yang tidak kondusif, keadaan guru dan system 

pengajaran yang tidak menarik menyebabkan anak cepat 

bosan. Untuk menyalurkan rasa tidak puasnya, mereka 

meninggalkan sekolah atau membolos dan bergabung dengan 

kelompok anak-anak yang tidak sekolah yang kegiatanya 

hanya berkeliaran tanpa tujuan yang jelas. 

5. Lingkungan masyarakat 

Lingkungan fisik perkotaan yang tidak mendukung 

perkembangan diri anak dan remaja, situasi politik yang tidak 

menentu, lemahnya penegak hukum, rendahnya disiplin 
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masyarakat, dan pengaruh media massa merupakan penyebab 

meningktnya budaya kekerasan.  

2.4. Konsep Interaksi 

2.4.1. Pengertian Interaksi 

Interaksi merupakan hubungan antar manusia yang bersifat dari 

hubungan tersebut adalah dinamis, yang artinya hubungan tersebut tidak 

statis, dan selalu mangalami dinamika (Setiadi, 2011). Sedangkan menurut 

(Saleh 2013), interaksi adalah kontak dan komunikasi yang diartikan 

sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. 

Menurut (Izzaty 2005) emosi merupakan reaksi yang terorganisir 

terhadap suatu hal yang berhubungan dengan kebutuhan, tujuan, dan 

ketertarikan, serta minat individu. Emosi dapat terlihat dari reaksi fisiologis, 

perasaan dan perubahan perilaku yang nampak. Sedangkan (Syaodih 2005) 

menyampaikan emosi adalah suatu keadaan yang bergejolak pada diri 

individu yang berfungsi sebagai inner adjustment (penyesuaian dari dalam) 

terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan 

individu. Hampir sama dengan yang dikemukakan diatas, menurut (Syaodih 

2005), emosi adalah keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri 

individu yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan  

Menurut (Izzaty 2005), terdapat dua fungsi emosi pada anak usia dini, 

yaitu : 

1. Sebagai pendorong, emosi akan menentukan perilaku dalam 

melakukan sesuatu. 
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2. Sebagai alat komunikasi melalui reaksi emosi anak akan 

memperlihatkan apa yang dirasakannya. 

Pada umumnya anak kecil lebih emosional daripada orang dewasa 

karena pada usia ini anak masih relatif muda dan belum dapat 

mengendalikan emosinya. Menurut (Hurlock 2000), pada usia 2-5 tahun 

karakteristik anak muncul pada ledakan marahnya. Untuk menampilkan 

rasa tidak senangnya, anak melakukan tindakan yang berlebihan, misalnya 

menangis, menjerit-jerit, melemparkan benda, berguling-guling, memukul 

ibunya, atau aktivitas besar lainnya. Pada usia ini anak tidak memperdulikan 

akibat dari perbuatannya, apakah merugikan orang lain atau tidak, selain 

dari itu, pada usia ini anak lebih bersifat egosentris. Ekspresi emosi yang 

baik pada anak dapat menimbulkan penilaian sosial yang menyenangkan, 

sedangkan ekspresi emosi yang kurang baik seperti cemburu, marah, atau 

tidak dapat menimbulkan penilaian yang tidak menyenangkan  

Jadi interaksi emosi adalah kontak dan komunikasi tentang perasaan 

yang bergejolak padadiri individu satu yang dapat mempengaruhi individu 

lain atau sebaliknya, jadi terdapat hubungan timbal balik (Artanti 2013) 

2.4.2. Perkembangan Interaksi Sosial   

Menurut Thibaut dan Kelley (1979) dalam Ali, M and Asrori, M 

(2016), yang pakar dalam teori interaksi, memodifikasi interaksi sebagai 

peristiwa saling mempengarui satu sama lain ketika dua orang atau lebih 

hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil atau berkomunikasi satu 

sama lain. Jadi dalam kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk 

memengarui individu lain. Sebagai contoh, A bertemu dengan B jalan, 
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kemudian ia menghentikan B dan mengajaknya ngobrol tentang cuaca, 

mendengarkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya kemudian mereka 

bertukar pendapat dengan caranya masing-masing. Chaplin (1979) juga 

mendefinisikan bahwa interaksi merupakan hubungan social antara 

beberapa individu yang bersifat alami yang individu-individu itu saling 

memengarui satu sama lain secara serempak. 

Adapun Homans (Shaw,  1985 : 71) mendefinisikan interaksi sebagai 

suatu kejadian ketika suatu aktifitas atau sentiment yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran (reward) atau hukuman 

(punishment) dengan menggunakan suatu aktifitas atau sentimen oleh 

individu lain yang menjadi pasangannya. Jadi konsep yang ditemukan oleh 

Homans (1974:35) mengandung pengertian bahwa  suatu tindakan yang 

dilakukakan oleh seseorang dalam suatu interaksi merupakan suatu stimulus 

bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Sedangkan Shaw 

(1976:447) mendefinisikan bahwa interaksi adalah suatu perrtukaran antar 

pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain 

dalam kehadiran mereka, dan masing-masing perilaku mempengarui satu 

sama lain. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa interaksi mngandung 

pengertian hubungan timbale balik antara dua orang atau lebih, dan masing-

masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. 

Dalam interaksi juga lebih dari sekedar terjadi hubungan antar pihak0pihak 

yang terlibat melainkan terjadi saling memengarui. 
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2.4.3. Jenis Interaksi 

Dalam setiap interaksi senantiasa didalamnya mengimplikasikan 

adanya komunikasi antar pribadi. Demikian pula sebaliknya, setiap 

komunikasi antar pribadi senantiasa mengandung interaksi. Sulit untuk 

memisahkan antara keduanya, atas dasar itu, Shaw (1976: 10) membedakan 

interaksi menjadi tiga jenis, yaiti interaksi verbal, interaksi fisik dan 

interaksi emosional. 

Interaksi verbal terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan 

kontak satu sama lain dengan menggunakan alat-alat artikulasi. Prosesnya 

terjadi dalam bentuk saling tukar percakapan satu sama lain. Interaksi fisik 

terjadi manakala dua orang atau lebih melakukan kontak dengan  

menggunakan bahasa-bahasa tubuh. Misalnya, ekspresi wajah, posisi tubuh, 

gerak-gerik tubuh dan kontak mata. Interaksi emosional terjadi manakala 

individu melakukan kontak satu samalaindengan melakukan curahan 

perasaan. Misalnya, mengeluarkan air mata sebagai tanda sedi, haru atau 

bahkan terlalu bahagia. 

Selai tiga jenis interaksi diatas Nichols (1984; 27-28)memnedakan 

jenis interaksi berdasarkan banyaknya individu yang terlibat dalam proses 

tersebut serta pola interaksi yang terjadi. Atas dasar itu, ada dua jenis 

interaksi yaitu, interaksi dyadic dan interaksi tryadic. 

Interaksi dyadic terjadi mankala hanya ada dua orang yang terlibat 

didalamnya atau lebih dari dua orang tetapi erah interaksinya hanya terjadi 

dua arah. Contoh interaksi antara percakapan dua orang lewat telepon ; 
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interaksi antara guru-muriddalam kelas jika guru menggunakan metode 

ceramah atau Tanya jawab satu arah tanpa menciptakan dialog antar murid` 

Interaksi tryadic ini terjadi manakala individu yang terlibat 

didalamnya lebihdari dua orang dan pola interaksi menyebar ke dua 

individu yang terlibat. Misalnya interaksi antaar ayah, ibu, dan anak. 

Interaksinya terjadi pada meraka semuanya (Ali, M and Asrori, M. 2016). 

2.4.4. Pola Interaksi Remaja-Orang Tua 

Sesuai tahap perkembanganya interaksi remajaa dengan orang tua 

memiliki kekhasan tersendiri. Jersild, Brook, dan Brook (1998) mengatakan 

bahwa interaksi antara remaja denagnorang tua dapat digambarkan sebagai 

drama tiga tindakan (Three-act-drama) 

Drama tindakan pertama (the first act drama), interaksi remaja 

dengan orang tua berlangsungsebagimana yang terjadi pada interaksi antara 

masa anak-anak dengan orang tua. Mereka memiliki ketergantungan kepada 

orang tua dan masih sangat dipengarui oleh orang tua. Namun, remaja sudah 

semakin menyadari  keadaaan dirinya sebagai pribadi daripada masa-masa 

sebelumnya.  

Drama tindakan kedua (the second act drama) disebut dengan istilah 

“perjuanagn untuk emansipasi”  (Jersild, Brook, dan Brook, 1998). Pada 

masa iniremaja juga memiliki perjunagan yang kuat untuk membebaskan 

dirinya dari ketergantungan dengan orang tuanya sebagai man pada masa 

anak-anak untuk mencapai status dewasa. Dengan demikian, ketika 

berinteraksi denagn orang tua, remaja mulai berusaha menunggalkan 

kemanjaan dirinya dengan orang tuadan semakin bertanggung jawab 
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terhadap diri sendiri. Akibatnya mereka seringkali mengalami pergolakan 

dan konflik ketika berinteraksi denagn orang tua. Drama tindakan ke tiga 

(The third act drama) remaja berusaha menempatkan dirinya berteman 

dengan orang dewasa dan berinteraksi secara lancer denagnmereka. Namun, 

ussaha remaj ini sering kali masih memperoleh hambatan yangdisebabkan 

oleh pengaruh dari orang tua yang sebenarnya masih belum bias melepas 

anak remajanya secara penuh. Akibatnya, remaja sering kali menentang 

gagasan-gagasan dan sikap orang tuanya (Jersild, Brook, dan Brook, 1998). 

Dalam konteks remaja-orang tua, Fontana (1981 ;26 ) menambahkan 

adanya aspek objektif dan subjektif dalam interaksi remaja-orangtua. Aspek 

objektif merupakan keadaan nyata dari peristiwa yang terjadi pada saat 

interaksi anatara remaja dan orang tua berlangsung. Sedangkan aspek 

subjektif adalah keadaan nyata yang dipersepsi oleh remaja pada saat 

interaksi berlangsung. Fortuna (1981 ;26 ) mengatakan bahwa tidak jarang 

terjadi remaja cenderung menggunakan aspek subjektif ketika berinteraksi 

dengan orang tuanya. Misalnya, orang tua yang bertindak agak keras 

terhadap keluarga karena merasa khawatir dan cemas terhadap anak 

remajanya justru dipersepsi oleh remaja sebagai memarahinya. Padahal, 

sesungguhnya orang tua bermaksud melindunginya, atas dasar aspek 

subjektifsebagai mana dikatakan oleh Fontana maka pemahaman terhadap 

interaksi remaja perlu memperhatikan bagaimana persepsi remaja tentang 

interaksinya dengan orang laindan bukan semata-mata interaksi nyata (rael 

interaction). 
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Interaksi yang terjadi antara individu dalam lingkungan keluarga 

akan tampil dalam kualitas yang berbeda-beda. Kualitas mengacu kepada 

derajat relative kebaikan atau keunggulan suatu hal (Chaplin 1979 ; 

436)dalam hai ini adalah kesempatan kepada individu untuk 

mengembangkan diri dari segala kemungkinan yang dimilikinya. 

Jadi, yang dimaksud dengan interaksi remaja- orang tua dlah 

hubungan timabal balik secara aktif antara remaja dan orang tuanyayang 

terwujud dalam kualitashubungan yang memungkinkan remaja untuk 

mengembangkan potensi dirinya (Ali, M and Asrori, M. 2016).  

2.4.5. Persepsi Interaksi Remaja-Orang Tua 

Dalam tulisan ini lebih memilih istilah interaksi karena hubungan 

antara remaja dengan orang tua berlangsung secara timbale balik dan kedua 

belah pihak aktif interaksi yang dimaksud disini menyangkut apa yang 

dipersepsi dan dihayati oleh remaja secara subjektif, Fontana (1981 ;26 ) 

karena remaja dan orang tuanya sama-sama aktif dan saling memengarui 

maka dalam kajian ini menggunakan istilah interaksi bukan relasi perlakuan 

atau kepeminpinan orang tua. 

Berkaitan dengan kualitas interaksi remaja-orang tua, Fontana (1981 

;26 ) mengemukakan konsep yang meliputi sejumlah aspek dan masing 

masing aspek mengandung sejumlah indicator, yaitu sebagai berikut. 

1. Persepsi remaja mengenai partisipasi dan keterlibatan dirinya dalam 

keluarga aspek ini mengandung indicator-indikator sebagai berikut : 

a. Persepsi remaja mengenai sikap saling menghargai diantara anggota 

keluarga. 
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b. Persepsi remaja mengenai keterlibatan dirinya dalam membicarakan 

dan memecahkan masalah yang dihadapi keluarga  

2. Persepsi remaja mengenai keterbukaan sikap orang tua aspek ini 

mengandung indicator-indikator sebagai berikut  

1) Persepsi remaja mengenai toleransi orang tua terhadap perbedaan  

pendapat  

2) Persepsi remaja mengenai kemampuan orang tua untuk memberikan  

alasan yang masuk akal terhadap suatu perbuatan atau keputusan 

yang diambil  

3) Persepsi remaja mengenai menegnai keterbukaan orang tua terhadap  

minat yang luas 

4) Persepsi remaja mengenai upaya orang tua untuk mengembangkn  

komitmen terhadap tugas 

5) Persepsi remaja mengenai kehadiran orang tua dirumah dan 

keakraban hubungan antara orang tua dengan remaja. 

3. Persepsi remaja mengenai kebebasan dirinya untuk melakukan 

eksplorasi lingkungan. Aspek ini mengandung indicator-indikator 

sebagai berikut. 

1) Persepsi remaja mengenai dorongan orang tua untuk 

menegembangkan  rasa ingin tahu yang lebih besar  

2) Persepsi remaja mengenai perasaan aman dan bebas yang diberikan 

oleh orang tua yang mengadakan eksplorasi dalam rangka 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya. 
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3) Persepsi remaja bahwa dalam keluarga terdapat aturan yang harus 

dipatuhi tetapi tidak cenderung mengancam (Ali, M and Asrori, M. 

2016). 

2.4.6. Karakteristik Keluarga Yang Mempengaruhi Interaksi 

Keluarga adalah sekumpulan individu-individu yang terbentuk dari 

hubungan intim dan ikatan rohani, untuk menyelenggarakan hal-hal yang 

berhubungan dengan keorangtuaan dan pemeliharaan anak. Dalam keluarga 

sering kita lihat tidak adanya kedisiplinan, model peran, dan perceraian 

yang mungkin dapat membuat anak berperilaku menyimpang. 

Penggolongan Karakteristik keluarga dalam Jhonson & Lheny (2010) : 

1. Pendidikan orang tua 

Pendidikan orang tua dalam suatu keluarga sangat berpengaruh dalam 

pengasuhan anak didalam keluarga, dikarenakan gaya pengasuhan orang 

tua yang salah dapat menyebabkan perilaku meyimpang pada anak. 

2. Jenis kelamin 

Interaksi orang tua di pengaruhi oleh jenis kelamin, biasanya kelekatan 

anak di dominasi oleh seorang ibu, dikarenakan seorang ibu lebih sering 

kontak dan bertemu dengan anak.  

3. Lingkungan keluarga 

Orang disekitar keluarga biasanya menjadi role model yang akan ditiru 

oleh anak, apabila role model itu baik maka perkembangan anak juga 

baik, begitu pula sebaliknya. 
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4. Status ekonomi keluarga 

Status ekonomi yang rendah bisa mempengaruhi perkembangan anak, 

dengan status ekonomi yang rendah anak-anak jarang mendapatkan 

kesempatan untuk bersekolah, sehingga perkembangan kognitif anak jadi 

terganggu. Namun, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan status 

ekonomi yang tinggi anak memliki perkembangan yang baik. Ada juga 

orang yang memiliki status ekonomi yang tinggi memiliki keluarga yang 

sibuk dan orang tua yang sibuk sehingga komunikasi antara orang tua 

dan anak juga terganggu, sehingga anak kurang diperhatikan oleh orang 

tuanya. 

5. Lingkungan social 

Lingkungan masyarakat juga berpengaruh dalam pembentukan 

kepribadian anak. Lingkungan yang baik dapat ditiru oleh anak sehingga 

menjadi pribadi yang baik. Begitu pula sebaliknya apabila lingkungan itu 

buruk kepribadian anak tersebut akan menjadi buruk. 

6. Jenis pekerjaan 

Jenis pekerjaan orang tua mempengaruhi dikarenakan orang tua yang 

sibuk akan pekerjaan dan tidak memiliki waktu luang untuk melakukan 

interaksi antara orang tua dan anak, sehingga anak menjadi kurang 

perhatian.  

7. Struktur keluarga 

Struktur keluarga sangat berperan dalam perkembangan psikologis anak, 

perkembangan anak dalam keluarga yang utuh dan keluarga yang telah 
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bercerai sangat berbeda. Dikarenakan kurangnya kasih sayang dan 

perhatian dari orang tua. 

2.4.7. Model Parent Child Interaction Barnard 

Berbagai teori keperawatan diperkenalkan oleh para ahli 

keprawatan. Salah satunya adalah teori Kathryn E. Barnard. Fokus teori 

Barnard adalah perkembangan alat pengkajian untuk mengevaluasi 

kesehatan, pertembuhan dan perkembangan anak disamping memandang 

orang tua dan anak sebagai sebuah sistem interaktif. Sistem orangtua-anak 

dipengaruhi oleh karakteristik individu setiap anggota dan karakteristik 

individu tersebut yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan sistem dan 

Barnard mendefinisikan modifikasi sebagai perilaku adaptif yang terlihat 

pada gambar 2.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



49 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Barnard 

Gambar 2. 1 Mode Parent Child Interaction menurut Barnard 

Barnard kemudian mengembangkan teorinya dengan menggunakan konsep 

Child Health Assessment Interaction Theory yang memiliki 3 konsep dasar yaitu 

model The Child Health Assessment Interaction Model diperlhatkan dalam gambar 

2.2 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Caregiver-Parent 

Characteristics:  

1.Sensitivity to Cues 

2.Alleviation of distress 

3.Parent’s Social and 
emotional 

4.Growth-Fostering 

Activities 

5.Cognitive growth 

fostering activities 

 

Adolescent 

Characteristic: 

1. Clarity Of Cues 

2. Responsiveness 

to caregiver 
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Gambar 2. 2 Model Interaksi Pengkajian Kesehatan Anak Menurut 

Barnard 

Barnard (1994 dalam Chesnay & Anderson, 2012) menguraikan perilaku 

orang tua atau pemberi asuhan dan bayi atau anak sebagai berikut: 

1. Perilaku Bayi atau Anak 

1) Infant’s Clarity Of Cues (Kejelasan Isyarat Bayi) 

Untuk menjalin suatu hubungan interaksi yang seimbang antara 

orang tua dan anak (bayi), maka seorang bayi harus memberikan isyarat 

kepada caregiver dalam hal ini adalah orang tua. Isyarat yang diberikan bayi 

mungkin bisa dengan mudah atau sulit dipahami orang tua. Misalnya bayi 

rewel atau nangis menunjukkan mau tidur, minta perhatian, rasa lapar, rasa 

kenyang dan adanya perubahan fisik dalam dirinya.  

2)  Infant’ Responiviness to Caregiver (Respon Bayi Terhadap Pengasuh) 

Bukan hanya orang tua yang harus memahami isyarat dari bayi, 

sebaliknya bayi juga akan memberikan isyarat kembali kepada orang tua 

sebagai respon dari asuhan yang sudah  diberikan  oleh caregiver (orang 

Mother: 

1. Pshicological Asset 

2. Concern 

3. Expectation 

4. Amount of life changes 

5. Parenting style 

6. Adaption skill 

     

 

 Child: 

1. Temperament 

2. Adaptation 

3. Sleeping Pattern 

4. Fisica l Appearance 

 

Environment: 

1. People 

2. Object 

3. Place 

4. Sound 

5. Visul 

6. Tactil 
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tua). Adaptasi tidak akan terjadi jika bayi tidak memberikan respon dari 

isyarat yang diberikan caregiver.  

2. Perilaku Orang Tua atau Pemberi Asuhan 

1) Parent Sensitivity to the child cues (Rasa Sensitif Orang Tua terhadap 

isyarat bayi) 

Orang tua harus mampu memodifikasi perilakunya agar dapat 

lebih sensitif dengan adanya isyarat yang diberikan bayi. Orang tua yang 

mempunyai masalah dalam kehidupannya seperti, masalah pekerjaan dan 

keuangan, masalah emosional atau stres menjadi tidak peka terhadap 

isyarat bayi. Orang tua yang mempunyai masalah bisa menganggap 

isyarat bayi merupakan sumber stres bagi mereka. Sehingga orang tua 

harus mampu mengelola mekanisme koping atau kontrol diri dengan baik 

agar bisa memahami isyarat bayi. 

2) Parent’s ability To Alleviate The Infant’s Distress (Kemampuan Orang tua 

mengurangi distress pada bayi) 

Isyarat yang diberikan bayi merupakan salah satu cara membantu 

orang tua untuk mengenali apa yang sedang terjadi pada bayi. 

Kemampuan orang tua dalam menangani distres yang terjadi pada bayi 

bergantung pada pengetahuan dan kepekaan orang tua bahwa distres 

sedang terjadi pada bayi, orang tua harus mengetahui tindakan yang tepat 

untuk mengurangi distres, dan akhirnya orang tua dapat melaksanakan 

tindakan sesuai dengan pengetahuannya.   
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3) Parent Social and emotional Growth Fostering Activities (Orang tua 

membantu pertumbuhan sosial dan emosional) 

Orang tua harus mampu mengenali tingkat perkembangan anak 

sehingga akan terjalin interaksi yang baik antara orang tua dan anak. 

Orang tua harus mampu bermain dengan anaknya, menggunakan 

interaksi sosial saat memberikan asuhan, memberi pujian atas perilaku 

anak. 

4) Parent Cognitive Growth Fostering Activities (Orang Tua membantu 

perkembangan Kognitif) 

Orang tua harus mampu memahami tingkat perkembangan anak, 

agar stimulasi yang diberikan sesuai dengan pemahaman anak.  

3. Lingkungan 

Lingkungan disini merujuk pada lingkungan ibu dan anak animate dan 

inanimate. Lingkungan animate merupakan perilaku pengasuh untuk 

mengenalkan dan mengarahkan anak kepada dunia luar. Lingkungan inanimate 

merupakan objek-objek yang tersedia yang memungkinkan anak untuk 

melakukan eksplorasi dan manipulasi. 

2.2.8. Konsep Kuesioner PACHIQ-R (The Parent-Child Interaction Questionaire-

Revised) 

Kuesioner PACHIQ-R dirancang untuk mengetahui kualitas hubungan 

antara orang tua dan anak. Kuesioner PACHIQ-R lebih pendek dari versi 

sebelumnya yaitu kuesioner PACHIQ (Lange et al. 1998), pertanyaan versi orang 

tua dan anak masing-masing terdiri dari 30 item, sedangkan untuk versi kuesioner 

PACHIQ-R yang baru tahun 2002 yang telah di revisi oleh Lange (2002) memiliki 

pertanyaan untuk versi orang tua yang terdiri dari 21 item, dan versi anak terdiri 
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dari 25 item. Terdapat 2 parameter di dalam kuesioner PACHIQ-R tersebut yaitu 

resolusi konflik dan peneriman. Struktur (resolusi konflik dan penerimaan) stabil 

dan kuat di antara ayah, ibu dan anak-anak (Lange et al. 2002). 

2.5. Keaslian Penelitian 

Tabel 2. 1 Keaslian Penelitian 

Judul Variabel Jenis Hasil 

1. Relationship between 

exposure to violence 

and academic 

performance among 

adolescents 

Variabel 

Independent : 

Paparan Media 

Kekerasan 

Variabel Dependent 

: Kinerja akademis 

remaja 

Desain : 

Kuantitatif 

Sampel : 

99 siswa 

Instrumen: 

Kuesioner 

Analisis : 

Regresi 

Linier 

Hasilnya, bahwa 

paparan terhadap 

kekerasan langsung / 

tidak langsung 

Agresi menyebabkan 

meningkatnya risiko 

perilaku agresif, 

agresif 

sikap / kognisi, dan / 

atau tekanan 

psikologis yang 

memediasi sebuah 

hubungan 

antara keterpaparan 

terhadap agresi 

kekerasan dan kinerja 

akademis. 

 

2. The association 

between 

environmental lead 

exposure with 

aggressive behavior, 

and dimensionality of 

direct and indirect 

aggression during 

mid-adolescence 

Varibel  

Independent : 

environmental lead 

exposure 

Variabel Dependent : 

aggressive 

behavior, and 

dimensionality of 

direct and indirect 

aggression during 

mid-adolescence 

Desain: 
Cohort 

Sampel : 

508 males 

and 578 

females in 

mid-

adolescence 

Instrumen: 

Kuesioner 

Analisis : 

That there is a 

positive association 

between elevated 

blood lead levels and 

direct aggression in 

South African 

adolescents. And, 

there is a positive 

relationship between 

adolescent males and 

direct aggressive 

behavior but a 

negative association 

with indirect 

aggressive behavior. 

In contrast, indirect 

aggressive behavior 

was positively 
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Judul Variabel Jenis Hasil 

associated with the 

female gender. 

3. The Association 

Between Online Risk 

Behaviors and Real 

Life Sexual Behaviors 

Among African 

American Female 

Adolescents 

Variabel 

Independent : 

OnlineRisk 

Behaviors 

Variabel Dependent 

: 

Real Life Sexual 

Behaviors  

Desain : 

Correlation 

study 

Sampel : 

111 African 

American 

Adolescents 

Female 

Intrumen: 

Kuesioner 

Analisis : 

Pearson r 

correlation, 

phi 

coefficient 

correlation, 

and logistic 

regression 

tests 

 

According to study 

results, there were no 

significant 

relationships between 

attitudes and 

behaviors concerning 

online risk behaviors 

and real life sexual 

behaviors, age and 

attitudes of online risk 

behaviors, or 

relationship status and 

online risk behaviors. 

However, a 

significant 

relationship was 

found between age 

and engaging in 

online risk 

behavior. The 

positive social change 

implications include 

further insight for 

those 

working in the area of 

adolescent sexual 

health prevention and 

promotion. The 

findings 

can be used to better 

understand the impact 

of online risk 

behaviors on 

adolescent sexual 

health and how new 

media platforms can 

be effectively used to 

tailor prevention 

programs and 

campaigns. 

4. A Qualitative Study 

Of The Perceived 

Relationshiop 

Between Media Use 

And Adolescent’ 

Variabel 

Independent : 

Perceived 

Relationship 

Variabel Dependent : 

Qualitative The relationship 

between violent video 

game play and 

aggressive behavior 

was weak. 
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Judul Variabel Jenis Hasil 

Academic 

Performance And 

Aggressif Behavior 

Media Use And 

Adolescent’ 
Academic 

Performance 

And Aggression 

Behavior 

Playing violent video 

games served as an 

outlet for expressions 

of anger and 

frustration, 

and for relaxation 

 

5. Peranan Komunikasi 

Intrapersonal Orang 

Tua dan Anak Dalam 

Mencegah Perilaku 

Seks Pranikah Di 

SMA Negeri 3 

Samarinda Kelas XII  

Variabel 

Independent : 

Komunikasi 

intrapersonal orang 

tua dan anak 

Variabel dependent 

: 

Mencegah perilaku 

seks 

Desain: 
Deskriptive 

kualitatif  

Sesuai dengan hasil 

observasi di lapangan, 

bahwa komunikasi 

interpersonal orang 

tua dan anak sangat 

berperan dalam 

mencegah perilaku 

seks pranikah. 

6. Dampak Perbedaan 

Pola Asuh terhadap 

Perilaku Agresif 

Remaja di SMA 5 

Peraya 

Variabel 

independent : 

Perbedaan pola asuh 

Variabel Dependent 

: 

Perilaku agresif 

remaja 

Desain :  

Kuantitatif  

Sampel : 

100 siswa 

Instrumen: 

-Aggression 

Scale (AS) 

-Parental 

Authority 

Questionnai

re (PAQ) 

Analisis :  

uji t 

bahwa pola asuh 

permisif berkorelasi 

positif dengan 

perilaku agresif 

7. Hubungan Interaksi 

Sosial dan 

Keharmonisan 

Keluarga Dengan 

Perilaku Agresif Pada 

Siswa Kelas X SMK 

Negeri 1 Buareno-

Bojonegoro 

Variabel 

Independent : 

Interaksi sosial dan 

keharmonisan 

Keluarga 

Variabel dependent 

: 

Perilaku Agresif 

Desain : 

Kuantitatif 

korelasional 

Sampel : 

137 siswa 

Instrumen: 

Kuesioner  

Analisis : 

Korelasi 

ganda 

interaksi sosial 

memiliki hubungan 

yang signifikan 

dengan perilaku 

agresif dengan r 

empirik sebesar 0,484 

lebih besar dari r 

teoritis 0,176 pada 

taraf 5%, dan ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

keharmonisan 

keluarga dengan 

perilaku agresif 

dengan r empirik 

sebesar 0,573 lebih 

besar dari r teoritis 

0,176 pada taraf 5%, 
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Judul Variabel Jenis Hasil 

serta ada hubungan 

yang signifikan pada 

interaksi sosial dan 

keharmonisan 

keluarga dengan 

perilaku agresif 

dengan F empirik 

sebesar 44,75 lebih 

besar dari F teoritis 

3,07 pada taraf 5%. 

Dengan demikian 

dapat disimpulkan 

bahwa terdapat 

hubungan signifikan 

antara Interaksi Sosial 

dan Keharmonisan 

Keluarga dengan 

Perilaku Agresif Pada 

Siswa kelas X di 

SMK Negeri 1 

Baureno-Bojonegoro. 

8. Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap 

Agresifitas Pada 

Persepsi Siswa Kelas 

IX di SMP Kesatrian 2 

Semarang 

Variabel 

Independent : 

Pola asuh orang tua 

Variabel Dependent 

: 

Agresifitas 

Desain:  

Deskriptif 

Sampel : 

66 

Instrumen: 

Kuesioner  

Analisis : 

Regresi 

ganda 

Hasil dari analisis 

regresi ganda 

penelitian ini yaitu Y 

= 21,836 + 1,073 X1 

+ 0,393 X2 + 0,963 X3. 

Hasil analisis 

menunjukan bahwa 

terdapat kontribusi 

secara simultan 

sebesar 62,7%. Hal 

tersebut menunjukan 

bahwa Ada pengaruh 

yang positif antara 

pola asuh orang tua 

otoriter, demokratis 

dan permisif terhadap 

agresivitas secara 

parsial. Sedangkan 

sub pola asuh orang 

tua yang memiliki 

pengaruh paling besar 

terhadap munculnya 

agresivitas ialah pola 

asuh otoriter. 

9. Effect On The Use Of 

Social Networking 
Variabel 

Independent : 

Desain: Ada hubungan positif 

dan secara statistik 
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Judul Variabel Jenis Hasil 

Premaritial Sexual 

Behavior In 

Adolescents At Smpn 

1 Sukoharjo 

Social networking 

Variabel dependent 

: 

Sexual Behavior 

Cross 

Sectional 

Sampel : 

Instrumen: 

Analisis : 

Regresi 

Linier 

signifikan pengguna 

jejaring social yang 

sesuai dengan 

kebutuhan dan 

perilaku seksual 

pranikah (b=0,53; CI 

95% 0,39 sd 0,66; 

p<0,01). Terdapat 

efek yang statistik 

signifikan pada 

penggunaan jejaring 

social yang positif 

terhadap perilaku 

seksual pranikah yang 

positif pada remaja di 

SMPN 1 Sukoharjo 

10. Pengaruh Interaksi 

Orang tua-Anak dan 

Pengambilan 

Keputusan Keluarga 

terhadap Kenakalan 

Remaja 

Variabel 

Independent : 

Interaksi orang tua-

anak dan 

pengambilan 

keputusan 

Variabel Dependent 

: 

Kenakalan remaja 

Desain : 

Cross 

Sectional 

Sampel : 

52 anak 

Instrumen: 

kuesioner 

 

Terdapat hubungan 

positif antara interaksi 

ibu dengan anak dan 

interaksi ayah dengan 

anak. Adanya 

hubungan negatif 

antara interaksi ayah 

dengan anak terhadap 

kenakalan remaja. 

Faktor yang 

mempengaruhi 

kenakalan remaja 

adalah adanya 

pengaruh negatif 

interaksi ayah dengan 

anak. 

11. Hubungan Antara 

Pola Asuh Orang Tua 

Dengan Perilaku 

Seksual Pranikah Pada 

Remaja Di SMK Batik 

1 Surakarta 

Variabel 

Independent : 

Pola asuh orang tua 

Variabel dependent 

: 

Perilaku seksual 

Pranikah 

Desain; 

Cross 

sectional 

Sampel: 

91 

responden 

Instrumen 

kuesioner 

Analisis : 

Regresi 

Logistik 

 

Hasil penelitian pada 

analisa bivariat 

dengan uji Regresi 

Logistik diperoleh 

hasil bahwa pola asuh 

orang tua 

berhubungan dengan 

perilaku seksual 

pranikah pada remaja 

12. Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan 

Perilaku Seksual 

Variabel 

Independent : 

Faktor-faktor 

Desain : 

Kuantitatif 

Hasil penelitian pada 

analisa bivariat 
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Judul Variabel Jenis Hasil 

Remaja Di 3 SMAN 

Kabupaten Blitar 

Tahun 2012  

Variabel Dependent 

: Perilaku Seksual 

Remaja 

Cross 

sectional 

Sampel : 

217 

Instrumen: 

Kuesioner 

Analisis : 

Chi Square 

dengan uji Regresi 

Logistik diperoleh 

hasil bahwa pola asuh 

orang tua 

berhubungan dengan 

perilaku seksual 

pranikah pada remaja 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1  Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Hubungan Interaksi orang tua dengan Perilaku 

Seks Bebas dan Agesif pada Remaja Bagan diadaptasi berdasarkan 

Child Health Assesment Interaction Theory oleh Kathryn E. Barnard, 

1994 dalam Chesnay & Anderson, 2012. 

  

 

 

 

 

 

=   Diteliti 

=   Tidak Diteliti 

Caregiver-Parent Characteristic : 

1. Pendidikan Orang tua 

2. Status ekonomi yang rendah 

3. Pengaruh teman sebaya 

4. Pengaruh obat-obatan 

terlarang 

5. Penyebaran informasi melalui 

media massa 

6. Lingkungan sekolah 

7. Lingkungan masyarakat 

 

Adolecent Characteristic : 

1.Pengaruh pubertas 

2.Gender  

3.Perubahan hormonal 

4.Frustasi 

5.Stress 

6.Perilaku seks bebas 

7.Perilaku agresif 

Interaksi Orang tua-

Remaja 
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Berdasarkan gambar 3.1 kerangka konseptual dapat dijelaskan interaksi orang 

tua dan remaja saling mempengaruhi satu sama lain antara karakteristik orang tua 

dan karakteristik remaja melalui suatu proses interaksi yang akan dapat  

mempengaruhi perilaku remaja bersifat menyimpang yaitu perilaku seks bebas dan 

perilaku agresif. Proses tersebut meliputi: faktor perilaku orang tua atau pemberi 

asuhan (Care giver-parent Characteristic) dan faktor perilaku remaja (Adolescent 

characteristic). Dari factor perilaku orang tua atau pemberi asuhan (Care giver-

parent Characteristic)  ada beberapa item yang mempengaruhi yaitu : Pendidikan 

Orang tua, jenis kelamin, lingkungan, Status ekonomi, lingkungan sosial, jenis 

pekerjaan, struktur keluarga. Faktor perilaku remaja (Adolescent characteristic) 

dari perilaku tersebut yaitu Pengaruh pubertas, Gender, Perubahan hormonal, 

media, Frustasi , Stress, lingkungan sekolah. 

Kedua faktor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung sangat 

berperan dalam pembentukan perilaku pada remaja yang baik atau berperilaku 

menyimpang seperti seks bebas dan agresif.  

3.2 Hipotesis Penelitian  

H1 : Ada hubungan antara interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas 

H1 :  Ada hubungan antara interaksi orang tua dengan perilaku agresif pada remaja 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai desain penelitian, desain sampling, 

identifikasi variabel dan definisi operasional, pengumpulan data, kerangka kerja, 

analisa data, etika penelitian dan keterbatasan. 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian korelasional berupa cross 

sectional. Penelitian Cross Sectional adalah jenis penelitian yang menekankan 

waktu pengukuran (observasi) data variabel independen dan dependen hanya satu 

kali pada waktu yang sama (Nursalam, 2016). Sehingga variabel independen dan 

dependen diteliti secara bersamaan.  

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah subjek yang memenuhi kriteria yang 

telah diterapkan (Nursalam, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah 

remaja di Indonesia. 

4.2.2 Sampel  

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat 

dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam 2013). 

Sampel pada penelitian ini sebanyak 714 siswa dari beberapa SMA di 

Surabaya. Penentuan besar sampel pada penelitian ini menggunakan 

aplikasi Gpower 3.1.9.2 dengan menggunakan statistical test : Correlations: 
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Two dependent Pearson r's (common index). Hasil perhitungan ditunjukkan 

dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Jumlah Sample Size  

 

 

 

 

 

 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu:   

1. Remaja usia 12-19 tahun. 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi (Nursalam 2013). Metode sampling yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling 

yaitu teknik penetapan sampel dimana setiap elemen diseleksi secara 

acak. Dalam menetapkan sampel secara acak, peneliti menggunakan 

True Random Number Generator di website Random.org. 

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel independen 

Variabel indepeden adalah variabel yang menentukan nilai dari variabel 

lain (Nursalam 2013). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah 

interaksi orangtua dengan remaja 

z tests Correlations: Two dependent 

Pearson r's (common index) 

Analysis:  A priori: Compute required sample 

size 

Input: Tail(s) Two 

H1 corr ρ_ac -0.1 

α err prob 0.05 

Power (1-β err prob) 0.95 

H0 corr ρ_ab 0.1 

Corr ρ_bc -0.1 

Output: Critical z -1.9599640 

Sample size 744 

Actual power 0.9502073 
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4.3.2 Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi variabel 

lain (Nursalam 2013). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah 

perilaku seks bebas dan agresif pada remaja.
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4.4 Definisi Operasional 

Tabel 4. 2 Definisi Operasional Hubungan Interaksi Orangtua dengan Perilaku Seks Bebas dan Agresif pada Remaja 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat ukur Skala Skor 

Variabel 

Independen: 

 

Interaksi 

Orangtua 

dengan remaja 
 

 

 

 

 

 

 

 

hubungan orang 

tua dan remaja 

yang saling 

mempengauhi satu 

sama lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pemecahan 

masalah 

2. Penerimaan 

 

 

 

 

Kusioner 

PACHIQ-R 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Kuesioner 25 pertanyaan untuk versi remaja 

dengan interpretasi  

Penilaian didasarkan pada pilihan jawaban yang 

terdiri dari angka 1 (satu) sampai 5 (lima) 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = kurang setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat setuju 

 

1 Interaksi yang tinggi = nilai ≥ mean 

2 Interaksi yang rendah = nilai ≤ mean 

 

Hasil: 

1-41     = interaksi rendah 

42-85     = interaksi sedang 

86-125   = interaksi tinggi 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat ukur Skala Skor 

Variabel 

Dependen:  

Perilaku seks 

bebas 

 

 

 

Suatu aktifitas 

beresiko yang 

dilakukan 

remaja kepada 

lawan jenis 

dengan 

dorongan hasrat 

seksual 
 

 

 

Pernah 

melakukan 

aktifitas 

seksual dan 

tidak 

pernah 

melakukan 

aktifitas 

seksual 

 

 

 

 

 

Kuesioner  
 

 

 

nominal 

 

 

Kuesioner terdiri dari 1 

pernyataan tertutup . 

Penilaian didasarkan pada 

pilihan jawaban a dan b 

A = ya 

B = tidak 

Interprestasi hasil : 

Skor untuk nilai a = 1 

Skor untuk nilai b = 0 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala Skor 

Variabel 

Dependen:  

 

Perilaku 

agresif 
 

 

 

 

Suatu tindakan 

yang disengaja 

maupun tidak 

disengaja yang 

bertujuan 

menyakiti baik 

secara verbal 

maupun non 

verbal (fisik). 
 

 

 

 

Pernah 

melakukan 

aktifitas agresif 

dan tidak pernah 

melakukan 

aktifitas agresif 

 

 

 

 

Kuesioner
 

 

 

 

Nominal 

 

 

Kuesioner terdiri dari 1 

pernyataan tertutup . 

Penilaian didasarkan pada 

pilihan jawaban a dan b 

A = ya 

B = tidak 

Interprestasi hasil : 

Skor untuk nilai a = 1 

Skor untuk nilai b = 0 
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4.5 Pengumpulan dan Pengolahan Data  

4.5.1 Instrumen penelitian 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa kuesioner yaitu peneliti mengumpulkan data secara formal kepada 

subjek untuk menjawab pertanyaan secara tertulis (Nursalam 2013). 

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Intrumen interaksi orang tua dan remaja menggunakan kuisioner 

PACHIQ-R (The Parent-Child Interaction Questionaire-Revised) yang di 

buat oleh Lange et. al (2002) yang diadopsi dalam penelitian Ramadhianti 

(2017). Kuesioner ini bersifat baku dan telah diuji validitas dan reabilitas. 

Kuesioner ini terbagi menjadi 2 pengukuran yaitu pengukuran interaksi 

versi orang tua dan pengukuran interaksi versi remaja yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner interaksi versi remaja dengan 25 

item pertanyaan. Skala  kuesioner interaksi orang tua remaja 

menggunakan skala likert. Setiap item memiliki alternatif pilihan jawaban 

dengan skor satu sampai lima. Jika responden memilih jawaban sangat 

tidak setuju, maka ia akan mendapat skor 1, tidak setuju mendapat skor 2, 

kurang setuju mendapat skor 3, setuju mendapat skor 4, dan sangat setuju 

mendapat skor 5. Sehingga total skor yang akan dihasilkan oleh setiap 

subyek, dengan interpretasi menggunakan skala guttman nilai ≥ mean 

terdapat interaksi tinggi, sedangkan nilai ≤ mean  terdapat interaksi 

rendah. 
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2. Kuesioner perilaku seks bebas. Kuesioner perilaku seks bebas pada 

remaja. Kuesioner ini bersifat baku dan telah diuji validitas dan reabilitas. 

Kuesioner ini terdiri dari 1 pertanyaan yang bersifat pertanyaan survey. 

Pertanyaan menanyakan apakah responden pernah berhubungan seks 

/badan. Kuesioner ini menggunakan pilihan jawaban Multiple Choice. 

Terdapat pertanyaan yang memiliki dua jenis jawaban yaitu a dan b. 

3. Kuesioner perilaku agresif pada remaja. Kuesioner perilaku agresif pada 

remaja. Kuesioner ini bersifat baku dan telah diuji validitas dan reabilitas. 

Kuesioner ini terdiri dari 1 pertanyaan yang bersifat pertanyaan survey. 

Pertanyaan 1 menanyakan apakah responden pernah berkelahi/tawuran. 

Kuesioner ini menggunakan pilihan jawaban  Multiple Choice. Terdapat 

pertanyaan yang memiliki dua jenis jawaban yaitu a dan b 

4.5.2 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia. Waktu penelitian dilakukan 

bulan November 2017 

4.5.3 Prosedur pengumpulan data 

Pengambilan data dimulai setelah peneliti memperoleh surat ijin 

pengambilan data dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Peneliti 

membuat kuesioner online dengan menggunakan google form 

https://goo.gl/forms/49lv8TrN2D3qzFcs1 yang berisikan lembar informed 

consent, data demografi responden, kuesioner PACHIQ-R, kuesioner perilaku 

seks bebas dan kuesioner perilaku agresif. Kuesioner dibagikan melalui media 

sosial seperti (Line, Whats App, Facebook dan Instagram) untuk diisi oleh 

responden. Responden mengisi informed consent terlebih dahulu, setelah 
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setuju responden mengisi biodata dan kuesioner PACHIQ-R, kuesioner 

peilaku seks bebas, kuesioner perilaku agresif yang ada di google form. 

Kuesioner sudah dilengkapi dengan cara dan perintah dalam pengisian, dan 

juga peneliti memberikan no hp yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan 

seputar kuesioner yang tidak dipahami oleh responden. Pengisian kuesioner 

ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Kuesioner yang selesai diisi 

peneliti bisa  mengecek langsung di google form untuk mengetahui jumlah 

kuesioner yang telah diisi, dan jika sudah memenuhi target peneliti akan 

mematikan link dari google form.  
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4.6 Kerangka Operasional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4. 1 Kerangka Operasional Interaksi Orang tua Dengan Perilaku 

Seks Bebas Dan Agresif pada Remaja 

 

 

 

Analisis Data 

Siswa/siswi di Indonesia 

Pengumpulan data : kuesioner 

Simple Random 

sampling  

Analisa data: menggunakan uji korelasi 

Chi-Square 

Sampel : Remaja usia 12-19 tahun 

Variabel Dependen : perilaku seks 

bebas dan agresif 

Variabel Independen : 

interaksi orang tua dengan 

remaja 

Penyajian Hasil 
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4.7 Analisis Data  

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan memulai tahap sebagai berikut: 

4.7.1 Persiapan 

1. Mengecek kelengkapan identitas responden untuk menghindari kesalahan 

atau kekurangan data 

2. Mengecek kelengkapan data dengan isi instrumen 

4.7.2 Tabulasi data 

Merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 

item yang ditemukan oleh peneliti. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah 

tabulasi data adalah : 

1. Coding yaitu pembahasan kode untuk setiap data yang diperlukan. Coding 

dilakukan pada data demografi untuk memudahkan dalam penyajian data. 

2. Scoring yaitu pemberian skor terhadap jawaban responden untuk 

memperoleh data kuantitatif yang diperlukan. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan skala likert untuk variabel independen dan dependen yang 

sudah dimodifikasi untuk menentukan skor. 

4.7.3 Uji statistik 

Analisis inferensial dilakukan untuk mencari hubungan interaksi orang 

tua dengan perilaku seks bebas dan perilaku agresif menggunakan bantuan 

computer. Teknik analisis data yang digunakan adalah Chi – Square dengan 

taraf signifikansi 5% (taraf kepercayaan 95%). Tujuan analisis uji diatas 

adalah untuk mencari hubungan dua variabel yang berdata kategorik 

(Sujarweni, 2014). 
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4.8 Etik Penelitian 

Pada penelitian keperawatan karena 100% subjek yang dipergunakan adalah 

manusia, maka peneliti harus memahami prinsip-prinsip etika penelitian, yang 

ditempuh melalui prosedur dan legalitas penelitian (Nursalam, 2008). Persetujuan 

dan kerahasiaan responden merupakan hal utama yang perlu diperhatikan. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan ethical clearance 

kepada pihak yang terlibat maupun tidak terlibat, agar tidak melanggar hak-hak 

azasi dan otonomi manusia sebagai subyek penelitian. Penelitian ini dimulai dengan 

melakukan berbagai prosedur yang berhubungan dengan etika penelitian, meliputi: 

4.8.1 Lembar persetujuan menjadi responden 

Lembar persetujuan diberikan kepada orang tua sebagai pengisi 

informed consent. Tujuannya adalah untuk mengetahui maksud, tujuan 

penelitian, dampak dalam pengumpulan data sehingga bersedia mengizinkan 

peneliti untuk mengadakan penelitian. Peneliti tidak akan memaksa. 

4.8.2 Anonimity (tanpa nama)  

Seluruh responden dalam sampel penelitian tidak akan disebutkan 

namanya baik dalam kuesioner maupun dalam laporan penelitian. Responden 

hanya diberi kode di lembar kuesioner oleh peneliti 

4.8.3 Confidentiality (kerahasiaan)  

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian akan dirahasiakan 

identitas spesifiknya (nama, gambar/ciri-ciri), dan hanya kelompok data 

tertentu (tingkat kecanduan, jenis kelamin, usia) yang akan dilaporkan 

sebagai hasil penelitian. 
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4.9 Masalah Etik (ethical clearance) 

1. Penjelasan sebelum penelitian/Informed Consenttian 

Peneliti tidak akan memberikan paksaan terhadap para calon 

responden untuk ikut serta dalam penelitian, juga dijelaskan bahwa sudah 

terdapat tindakan antisipasi terhadap bahaya yang sudah disiapkan peneliti. 

2. Nilai Klinik 

Penelitian hubungan interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas 

dan agresif pada remaja masih sedikit dilakukan penelitian, kebanyakan 

penelitian yang dilakukan meliputi komunikasi dan pola asuh orang tua 

terhadap anak. Semakin meningkatnya kasus HIV/AIDS adalah salah satu 

penyebabnya perilaku seks pada remaja.  

3. Nilai ilmiah 

Penelitian tidak memberikan intervensi secara langsung kepada 

responden, hanya pemberian kuesioner dan responden tersebut mengisi 

kuesioner yang telah di sediakan. Kuesioner yang di berikan merupakan 

kuesioner online yang berisikan kuesioner interaksi orang tua kepada anak 

(PACHIQ-R), kuesioner perilaku seks bebas dan kuesioner perilaku agresif. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang tua  

terkait pentingnya interaksi antara orangtua dengan remaja supaya terhindar 

pada perilaku beresiko tersebut. 

4. Privacy/kerahasiaan 

Peneliti tidak berhak menceritakan mengenai hal apapun dari 

responden yang tidak berkaitan dengan penelitian, juga menuliskan nama 

inisial pada data demografi responden. Peneliti menghargai data yang 
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diberikan dengan tidak memaksa responden memberikan informasi sesuai 

keinginan peneliti dan menjadi informasi hanya digunakan dalam konteks 

penelitian. 

5. Manfaat dan resiko 

Prinsip ini bertumpu pada aspek manfaat, maka segala bentuk 

penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat pada subyek 

(manusia). Prinsip ini dapat diterapkan dengan tidak memberikan atau 

menimbulkan kekerasan pada manusia dan menjadikan manusia sebagai 

objek eksploitasi. Pada penelitian ini subyek penelitian mendapatkan 

manfaat untuk meningkatkan kesadaran akan interaksi orang tua terhadap 

anaknya agar terhindar dari perilaku beresiko. 

6. Pemerataan beban 

Penelitian ini menggunakan kuesioner online, untuk subyek harus 

diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi baik sebelum, selama 

dan sesudah keikutsertaan dan tidak membedakannya. Untuk penelitian ini 

dibatasi umur yaitu 12-19 tahun. 

7. Bujukan/Indocement 

Untuk menarik perhatian responden dalam penelitian ini peneliti 

memberikan hadiah bagi yang mau mengisi kuesioner dengan 

mencantumkan no Hp, dan peneliti memberikan 1 hadiah grand prize bagi 

yang beruntung untuk mendapatkannya dengan cara mengiklankan link 

kuesioner di media sosial. 
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4.10 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian merupakan kelemahan atau hambatan yang tidak bisa 

dikontrol oleh peneliti pada saat dilaksanakannya penelitian. Keterbatasan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Pencarian responden yang secara online ini peneliti tidak bisa mengawasi 

secara langsung responden dalam pengisian data, sehingga peneliti tidak 

bisa memastikan respoden tersebut termasuk dalam kriteria pada 

penelitian ini. 

2. Pengisian kuesioner yang secara online sehingga peneliti tidak bisa secara 

langsung memberikan penjelasan jika ada pertanyaan yang tidak bisa 

dipahami oleh responden. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menguraikan hasil penelitian tentang hubungan interaksi orangtua 

dengan perilaku seks bebas dan agresif remaja telah dilaksanakan pada tanggal 20 

Oktober – 15 November 2017. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel 

serta diberikan interpretasi pada variabel yang diteliti dan hubungan variabel yang 

diteliti. Hubungan variabel diteliti sebelumnya telah dianalisis menggunakan 

analisis Chi-Square dengan nilai signifikansi < 0,05. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Karakteristik Demografi Responden 

Data umum yang disajikan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, 

pendidikan anak, tinggal bersama, alat transportasi ke sekolah, uang saku.
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Karakteristik N % 

Jenis Kelamin 

1. Laki-Laki 

2. Perempuan 

 

391 

353 

 

52,6 

47,4 

Total 744 100 

Usia Responden 

1. Remaja Awal 

2. Remaja Pertengahan 

3. Remaja Akhir 

 

105 

374 

265 

 

14,1 

50,3 

35,6 

Total 744 100 

Pendidikan Responden 

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

2. Sekolah Menengah Atas (SMA) 

 

138 

606 

 

18,5 

81,5 

Total 744 100 

Pendidikan Ayah 

1. Sarjana 

2. Diploma 

3. SMA 

4. SMP 

5. SD 

6. Tidak sekolah 

 

141 

37 

328 

109 

129 

0 

 

19,0 

5,0 

44,1 

14,7 

17,3 

0 

Total 744 100 

Pendidikan Ibu 

1. Sarjana 

2. Diploma 

3. SMA 

4. SMP 

5. SD 

6. Tidak Sekolah 

 

110 

42 

314 

125 

152 

1 

 

14,8 

5,6 

42,2 

16,8 

20,4 

0,1 

Total 744 100 

Tinggal Bersama Siapa 

1. Orang tua/Wali 

2. Kakek/Nenek 

3. Saudara  

4. Kos 

 

672 

25 

7 

40 

 

90,3 

3,4 

0,9 

5,4 

Total 744 100 

Alat Transportasi Ke Sekolah 

1. Naik Motor Sendiri 

2. Angkutan Umum 

3. Diantar 

4. Naik sepeda 

 

462 

95 

180 

7 

 

62,1 

12,8 

24,2 

0,9 

Total 744 100 

Uang Saku Perhari 

1. < Rp. 50.000 

2. > Rp. 50.000 

 

626 

118 

 

84,1 

15,9 

Total 744 100 

    

Tabel 5. 1 Distribusi Responden Menurut Karakteristik Demografi Responden 

pada Bulan November 2017 
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Tabel 5.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada usia remaja 

pertengahan yaitu usia 15 – 17 tahun sebanyak 374 orang (50,2%). Mayoritas 

responden dengan pendidikan SMA sebanyak 606 orang (81,3%). Mayoritas 

Pendidikan orang tua responden yaitu untuk pendidikan ayah dan ibu SMA 

sebanyak 328 orang (44,1%) dan 314 orang (42,2%). Mayoritas responden 

bertempat tinggal bersama orang tua dengan jumlah 672 orang (90,3%). Sebagian 

besar responden menggunakan motor sebagai media transportasi ke sekolah 

sebanyak 462 orang (62,1%) serta mayoritas responden diberikan uang saku oleh 

orang tuanya sebanyak < Rp. 50.000 sebanyak 626 orang (84,1%). 

5.1.2 Variabel yang diukur 

1. Interaksi Orangtua dan Remaja 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah interaksi orang tua 

Tabel 5. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi Orang Tua 

Kategori Interaksi Orangtua N % 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

0 

118 

626 

0 

15,9 

84,1 

Total 744 100 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebanyak 626 (84,1%) responden 

berinteraksi dengan orangtua dalam kategori tinggi. 

2. Perilaku Seks Bebas 

Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Seks Bebas Pada 

Remaja  

 

 

 

Variabel N % 

Perilaku Seks Bebas 

Tidak Pernah Berperilaku Seks 

Pernah Berperilaku Seks 

 

713 

31 

 

95,8 

4,2 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 713 (95,8%) 

responden tidak pernah berpeilaku seks. 

3. Perilaku Agresif 

Tabel 5. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Agresif  Pada  

Remaja 

 

Berdasarkan tabel remaja yang tidak pernah melakukan perilaku agresif 

sebanyak 533 atau 71,6% responden. 

1) Hubungan Interaksi Orangtua Dengan Perilaku Seks Bebas  

Distribusi crosstabulation interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas 

pada remaja adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. 5 Hubungan Interaksi Orangtua Dengan Perilaku Seks Bebas Pada 

Remaja  

Interaksi Orang 

Tua 

Perilaku Seks Bebas Total 

Ya Tidak 

N % N % N % 

Rendah 0 0 0 0 0 0 

Sedang 16 2,1 102 13,8 118 15,8 

Tinggi 15 2,0 611 82,1 626 84,1 

Total 31 4,1 713 95,9 744 100 

Chi-Square p= 0,000 

Berdasarkan uji analisa Chi-Square tentang hubungan interaksi orangtua 

dengan perilaku seks bebas pada remaja diketahui nilai signifikansi atau Sig. (2-

tailed) sebesar 0,000. (2-tailed) 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

Variabel N % 

Perilaku Agresif 

Tidak Pernah Berperilaku Agresif 

Pernah Berperilaku Agresif 

 

533 

211 

 

71,6 

28,4 
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disimpulkan terdapat hubungan antara variabel interaksi orangtua dengan perilaku 

seks bebas pada remaja.  

2) Hubungan Interaksi Orangua  Dengan Perilaku Agresif Pada Remaja  

Tabel 5. 6 Hubungan Interaksi Orangua  Dengan Perilaku Agresif  Pada 

Remaja  

Interaksi Orang 

Tua 

Perilaku Agresif Total 

Ya Tidak 

N % N % N % 

Rendah 0 0 0 0 0 0 

Sedang 54 7,3 64 8,6 118 15,8 

Tinggi 157 21,1 469 63 626 84,1 

Total 211 28,4 533 71,6 744 100 

Chi-Square P= 0,000 

Berdasarkan uji analisa Chi-Square tentang hubungan interaksi orangtua 

dengan perilaku agresif pada remaja diketahui nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,000 dengan angka koefisien korelasi sebesar 0,165. Nilai sig. (2-tailed) 

0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara 

variabel interaksi orangtua dengan perilaku agresif pada remaja.  

5.2 Pembahasan 

Interaksi orang tua dengan remaja pada penelitian ini didapatkan bahwa 

interaksi antara orangtua remaja mayoritas dalam kategori tinggi. terdapat 2 

subscale dari interaksi antara orang tua dengan remaja yaitu resolusi konflik dan 

penerimaan. Pada subscale resolusi konflik sebagian besar remaja memanggil 

orang tua langsung dengan sebutan namanya, sedangkan pada subscale penerimaan 

sebagian kecil remaja selalu disuruh oleh orang tuanya untuk melakukan segala hal. 

Meskipun interaksi antara orang tua dengan remaja dalam kategori tinggi remaja 
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tetap ada yang berperilaku menyimpang. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti pendidikan responden, usia responden, pendidikan orang tua, tempat 

tinggal, alat transportasi ke sekolah serta uang saku perhari responden. 

Interaksi adalah kontak dan komunikasi yang diartikan sebagai pengaruh 

timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama (Saleh 2013). Maka Interaksi 

akan selalu berkait dengan istilah komunikasi atau hubungan (Sadiman, 2012). 

Proses Interaksi dimulai dari keluarga yaitu hubungan antara orang tua dan anak, 

interaksi orang tua memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perubahan perilaku 

pada anak (Kathryn E. Barnard 1994). Keluarga yang pada dasarnya mempunyai 

peranan untuk membentuk perkembangan dan kepribadian serta sebagai pengontrol 

bagi anaknya untuk dapat memberikan batasan-batasan dalam menjalani kehidupan 

sosial mulai semakin terkikis dengan masuknya era modernisasi (Dwi and Dyah 

2013). Komunikasi yang efektif tentang perkembangan kesehatan seksual dan reproduksi 

dapat mengurangi perilaku beresiko (Ayalew, 2014).  

Menurut Thibaut dan Kelley (1979) yang pakar dalam teori interaksi, 

memodifikasi interaksi sebagai peristiwa saling mempengarui satu sama lain ketika 

dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil atau 

berkomunikasi satu sama lain yang bertujuan untuk memengarui individu lain. 

Interaksi antara orang tua dan remaja akan menentukan pula tingkah laku terhadap 

orang lain dalam masyarakat hal sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Han 

dan Lian (2012) mengatakan dengan adanya interaksi yang baik antara ayah dan 

anaknya akan menyebabkan interaksi mutualisme (timbal balik) yang baik juga 

antara anak dan ayahnya, sehingga tidak memberikan peluang akan terjadinya 

kenakalan pada remaja. 
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Kurangnya interaksi orang tua dengan remaja mengenai pentingnya aturan-

aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, mengakibatkan remaja merasa bebas 

dan tidak terkontrol dalam menerima segala informasi yang di dapat dari luar baik 

hal tersebut mengarahkan ke hal yang negatif maupun yang positif. Rentang waktu 

kurang dari dasawarsa terakhir, kenakalan remaja semakin menunjukkan 

peningkatan yang sangat memprihatinkan. Kenakalan remaja itu meliputi, seks 

bebas, kasus tawuran dan pecandu alkohol (Dwi and Dyah 2013). 

Interaksi antara orang tua dengan remaja didalam keluarga adalah faktor 

terpenting. Keluarga adalah tempat perkembangan awal bagi seorang anak, sejak 

saat kelahirannya sampai proses perkembangan jasmani dan rohani di masa 

mendatang. Remaja dalam mencapai perkembangannya, mereka membutuhkan 

kasih sayang, perhatian, dan rasa aman untuk berlindung pada orangtuanya (Saputri 

and Naqiyah 2014). Keluarga memiliki sistem jaringan interaksi yang bersifat 

interpersonal, dikatakan hubungan personal karena masing-masing anggota 

keluarga mempunyai intensitas hubungan antara satu dengan yang lainnya saling 

ketergantungan. Peran orangtua dalam berkomunikasi dan berinteraksi sangat 

besar. Keluarga mempunyai peranan penting dalam berinteraksi dengan anak usia 

remaja, karena dengan orangtua memberikan rasa aman, pengertian, rasa cinta 

maka akan membuat remaja merasakan lebih nyaman. Interaksi keluarga yang baik 

akan memberikan kebahagiaan di dalam keluarga dari berbagai permasalahan dan 

meminimalisir terjadinya hal-hal negatif pada anak (‘Adah and Arisna 2015). Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rogi (2015) dengan hasil 

kenakalan remaja terjadi karena intensitas komunikasi keluarga yang kurang, dan 
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daya kontrol serta bimbingan orang tua terhadap perilaku anak remaja yang sangat 

terbatas. 

Interaksi orang tua-remaja merupakan hubungan timbal balik secara aktif 

antara anak remaja dengan orang tuanya yang terwujud dalam kualitas hubungan 

yang memungkinkan remaja untuk mengembangkan potensi dirinya dalam memilih 

dan membandingkan mana yang baik dan yang buruk. Interaksi di dalam keluarga 

sangat berpengaruh pada tingkah laku remaja terhadap orang lain dalam kehidupan 

bermasyarakat. Peran orangtua sangat besar dalam mendidik, membimbing dan 

menanamkan norma kepada anak-anaknya. Perkembangan sosial pada anak 

pertama kali ditanamkan oleh orang tua dalam keluarga melalui aturan-aturan, sikap 

dan tindakan yang dilihat oleh anak dari orang tua didekatnya. Kurangnya interaksi 

anatara orang tua dengan remaja mengenai pentingnya aturan-aturan dimasyarakat, 

mengakibatkan remaja tidak terkontrol dalam menerima segala informasi yang di 

dapat dari luar baik hal tersebut mengarahkan ke hal yang negatif maupun positif. 

Orang tua mengajarkan anak untuk bersikap dengan anggota keluarga lain, bergaul 

dengan teman sebaya serta sikap dengan orang lain yang lebih tua serta belajar 

memberi dan menerima. Oleh karena itu anak harus selalu diberikan kesempatan 

yang lebih dalam memperoleh pengaruh, tuntunan, bimbingan dari orang tua untuk 

membentuk kepribadiannya. Karena pada masa-masa remaja, remaja lebih asyik 

bergaul dengan teman sebaya dari pada bersama keluarga. 

Selanjutnya hasil indentifikasi perilaku seks bebas pada penelitian ini 

menunjukan remaja juga ada yang melakukan perilaku seks bebas walaupun tidak 

banyak. Hal ini sudah menunjukan bahwa remaja berpotensi tinggi dalam 
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terserangnya penyakit menular seks (PMS) dan resiko kehamilan yang bisa 

menyebabkan dikeluarkan dari pihak sekolah. 

Perilaku seksual adalah segala bentuk tingkah laku yang dipengaruhi oleh 

hasrat seksual dengan lawan jenisnya. Perilaku seksual ini bermacam-macam, 

mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan 

bersenggama dengan objek bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri 

sendiri Sarwono (2012). Sedangkan menurut Tjiptanigrum (2015) perilaku seks 

bebas di kategorikan dalam 2 kategori yaitu perilaku seks ringan dan berat. Macam-

macam perilaku seks ringan yaitu mulai dari menaksir, pergi berkencan 

mengkhayal, berpegangan tangan, berciuman ringan (kening, pipi), saling 

memeluk. Sedangkan yang termasuk kategori berat adalah berciuman bibir/mulut 

dan lidah, meraba dan mencium bagian bagian sensitive seperti payudara, alat 

kelamin, menempelkan alat kelamin, oral seks, berhubungan seksual (senggama). 

Dampak dari perilaku seks bebas Arista (2015) menyebabkan remaja terancam 

risiko terkena PMS, penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Aquired 

Imuno Deficiency Syndrom (AIDS) dan risiko kehamilan yang tidak direncakanan 

sehingga mengarah ketindakan aborsi yang dapat mengakibatkan kematian. 

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan remaja berperilaku seks bebas ialah 

faktor pubertas, komunikasi dengan orang tua, faktor teman atau pergaulan dan 

paparan media Sekarini (2015).  

Masa remaja ialah masa pencarian jati diri pada seseorang. Masa-masa 

inilah masa yang rentan berbagai macam informasi dari luar tanpa tersaring mudah 

masuk dan diikuti oleh remaja padahal itu belum tentu benar. Tanpa adanya kontrol 

dari diri sendiri, tetapi keputusan dalam segala hal lebih mudah mengikuti 
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keputusan teman sebaya. Oleh sebab itu banyak remaja yang terjerumus dalam 

perilaku menyimpang salah satunya perilaku seks dalam remaja, padahal masa-

masa remaja ialah masa yang sangat opmital mempersiapkan diri dalam jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi dan meraih cita-cita. Namun, banyak cita-cita yang 

tertunda dikarenakan remaja berperilaku seks bebas yang bisa penyakit menular 

seks, dikeluarkan dari sekolah, kehamilan dan aborsi.  

Hasil identifikasi perilaku agresif pada penelitian ini menunjukan sebagian 

besar responden tidak berperilaku agresif, namun juga tidak sedikit dari responden 

yang berperilaku agresif. Hal ini menunjukan masih banyak remaja yang 

berperilaku menyimpang. 

Aksi-aksi kekerasan dapat terjadi di mana saja, seperti di jalan-jalan, di 

sekolah, di kompleks-kompleks perumahan, bahkan di pedesaan. Aksi tersebut 

dapat berupa kekerasan verbal (mencaci maki) maupun kekerasan fisik memukul 

atau meninju. Pada kalangan remaja aksi yang biasa dikenal sebagai tawuran 

pelajar/masal merupakan hal yang sudah terlalu sering kita saksikan, bahkan 

cenderung dianggap biasa Lubis (2012). Konsep agresi yang dikemukakan oleh 

Myers (2012) adalah sebagai perilaku fisik atau verbal yang dimaksudkan untuk 

menyebabkan kerusakan. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diungkapkan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif adalah tindakan yang dilakukan 

untuk menyakiti atau melukai orang lain atau merusak benda dengan unsur 

kesengajaan baik secara fisik maupun psikis. Menurut Buss dan Perry (1992) 

mengelompokkan agresivitas kedalam empat bentuk agresi, yaitu agresi fisik, 

agresi verbal, agresi marah, sikap permusuhan. Faktor yang menyebabkan remaja 
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berperilaku agresif antara lain ialah jenis kelamin, pola asuh orang tua pada remaja, 

teman sebaya dan media elektronik (Arista 2015). 

Remaja masa peralihan dimana emosi remaja pada saat itu sangat labil yang 

mudah terbakar dan tidak bisa mengontrol. Remaja lebih suka bergerombol dan 

membuat group atau gang yang mempunyai hal yang sama-sama disukai walaupun 

tidak semuanya berupa hal yang positive. Maka dariitu banyak kasus tawuran antara 

pelajar dikarenakan remaja yang suka bergerombol dan solidaritas yang sangat 

tinggi antara remaja dengan lainnya. Jika, remaja ada masalah dengan remaja lain 

remaja lebih suka menyelesaikan dengan cara gang antar gang. Ketika posisi 

salahpun remaja tidak peduli tetap akan membela teman satu gangnya. Perilaku 

agresif tidak memandang jenis kelamin, remaja perempuan lebih banyak 

berperilaku agresif verbal tetapi remaja laki-laki lebih berperilaku agresif fisik. 

Hasil analisa hubungan interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas pada 

remaja menggunakan uji analisa Chi-Square menunjukkan terdapat hubungan. 

Selain itu penelitian ini menunjukkan responden yang berinteraksi dengan orang 

tua dalam kategori sedang lebih banyak berperilaku seks daripada remaja yang 

berinteraksi dengan orang tua kategori tinggi.  

Interaksi antara orang tua dengan remaja didalam keluarga adalah faktor 

terpenting. Keluarga adalah tempat perkembangan awal bagi seorang anak, sejak 

saat kelahirannya sampai proses perkembangan jasmani dan rohani di masa 

mendatang. Remaja dalam mencapai perkembangannya, mereka membutuhkan 

kasih sayang, perhatian, dan rasa aman untuk berlindung pada orangtuanya (Saputri 

and Naqiyah 2014).Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi and Dyah (2013) 

kurangnya interaksi pada diri orang tua mengenai pentingnya aturan-aturan bagi 
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remaja, mengakibatkan remaja merasa bebas untuk menerima segala informasi 

yang di dapat dari luar baik hal tersebut mengarahkan ke hal yang negatif seperti 

seperti melakukan seks bebas. Ditambahkan oleh Sekarrini (2012) responden yang 

aktif berkomunikasi terhadap orang tua memiliki perilaku seksual yang beresiko 

dalam kategori ringan. Sedangkan responden yang pasif berkomunikasi dengan 

orang tuanya memiliki perilaku seksual yang beresiko dalam kategori berat. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Gustina 2017) menunjukan hasil yang sama, 

adanya hubungan antara komunikasi orang tua dengan perilaku beresiko seks. 

Komunikasi orangtua-remaja yang terjalin baik akan mengurangi kemungkinan 

remaja terlibat dalam perilaku seksual berisiko (Crichton, 2012). Diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih (2013) bahwa interaksi antara remaja 

dengan orang tua menunda bahkan mengurangi perilaku hubungan seksual pada 

remaja.  

Pengawasan dari orang tua yang kurang akan mempercepat remaja 

melakukan hubungan seksual. Pengawasan orang tua merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi perilaku seksual remaja. Remaja yang diawasi orang tuanya 

akan menunda bahkan menghindari hubungan seksual sedangkan pada remaja tanpa 

pengawasan orang tua akan melakukan hubungan seksual pertama pada usia lebih 

dini. Orangtua sangat besar peranan dan tanggung jawabnya dalam mendidik dan 

membimbing anak-anaknya. Interaksi pertama kali diajarkan di dalam keluarga dan 

akan menentukan pula tingkah laku terhadap orang lain dalam masyarakat. 

Orangtua sangat besar peranan dan tanggung jawabnya dalam mendidik dan 

membimbing anak-anaknya. Perkembangan sosial anak pertama kali ditanamkan 

oleh orang tua dalam keluarga melalui aturan-aturan, sikap dan tindakan yang 
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dilihat oleh anak dari orang tua didekatnya. Bagaimana orang tua mengajarkan anak 

untuk bersikap dengan anggota keluarga lain, bergaul dengan teman sebaya serta 

sikap dengan orang lain yang lebih tua serta belajar memberi dan menerima.  

Hasil analisa hubungan interaksi orang tua dengan perilaku agresif pada 

remaja menggunakan uji analisa Chi-Square menunjukkan terdapat hubungan. 

Selain itu penelitian ini menunjukkan responden yang berinteraksi dengan orang 

tua dalam kategori sedang lebih banyak berperilaku seks daripada remaja yang 

berinteraksi dengan orang tua kategori tinggi. 

Perkembangan remaja sangat dibutuhkan perhatian orang tua atau keluarga, 

supaya remaja berkembang dengan baik. Kurangnya interaksi orang tua dengan 

remaja mengenai pentingnya aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, 

mengakibatkan remaja merasa bebas dan tidak terkontrol dalam menerima segala 

informasi yang di dapat dari luar baik hal tersebut mengarahkan ke hal yang negatif 

maupun yang positif. Kenakalan remaja semakin menunjukkan peningkatan yang 

sangat memprihatinkan. Kenakalan remaja itu meliputi, seks bebas, kasus tawuran 

dan pecandu alkohol (Dwi and Dyah 2013). Keluarga merupakan tempat pertama 

anak mendapatkan pendidikan. Keharmonisan keluarga mempengaruhi proses 

terjadinya interaksi orang tua dengan remaja yang dapat membuat remaja 

merasakan dan memahami arahan dan bimbingan orangtua. Remaja yang 

dibimbing dengan baik dan searah dapat membuat remaja berperilaku baik. Hal ini 

membuat anak memiliki pedoman hidup yang kuat. Dengan pedoman yang 

dimiliki, anak mengetahui arah hidupnya dan tidak mudah untuk dipengaruhi oleh 

pergaulan yang buruk. Saputri (2013) menambahkan bahwa anak dari keluarga 

harmonis lebih memiliki benteng dalam mencegah perilaku agresif anak. Interaksi 
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didalam keluarga harmonis dapat memberi pengaruh positif bagi para remaja itu. 

Kondisi di dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku remaja 

(Soekanto, 2014). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri 

(2014) yang mengatakan terdapat hubungan antara keluarga yang harmonis dengan 

perilaku agresif pada remaja, dan juga ditambahkan penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti (2011) kurangnya interaksi dalam keluarga menyebabkan remaja beresiko 

berperilaku agresif.  

Perilaku agresif seperti tawuran perkelahian yang sedang marak dikalangan 

remaja sangat memprihatinkan jika mengingat remaja adalah generasi bangsa. 

Pelakunya tidak hanya dari laki-laki melainkan perempuan. Perhatian anak yang 

minimal sangat mempengaruhi remaja dalam melakukan tindakan kriminal. Remaja 

yang kurang perhatian dan interaksi dari keluarga akan sangat mudah terpengaruh 

oleh teman sebayanya. Perilaku agresif bisa dicegah sejak dini dengan cara 

meningkatkan interaksi berupa komunikasi yang aktif baik dari orang tua maupun 

remaja. Komunikasi yang baik akan mempengaruhi perilaku remaja dan tidak 

mudah terjerumas pergaulan yang negative.  
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BAB 6 

PENUTUP 

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian 

hubungan interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas dan agresif pada remaja. 

6.1 Simpulan 

Melalui hasil uji analisa hasil penelitian ini menunjukan terdapat 

hubungan yang signifikan antara interaksi orang tua dengan perilaku seks 

bebas dan agresif pada remaja . Hasil penelitian ini juga menunjukkan semakin 

tinggi/baik interaksi orang tua dengan remaja maka semakin rendah tingkat 

perilaku seks bebas dan agresif pada remaja, semakin rendah/buruk interksi 

orang tua dengan remaja maka semakin tinggi perilaku seks bebas dan agresif 

pada remaja. 

6.2 Saran 

1) Orang tua 

Melakukan pendekatan kepada remaja agar interaksi terjalin secara baik 

kepada remaja sehingga remaja tidak perlu mencari perhatian pada teman 

atau dilingkungan luar. Peran orang tua sangat penting selama 

perkembangan remaja yang masih mencari jati dirinya. 

2) Perawat/ Petugas Kesehatan 

Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pemberian pendidikan 

kesehatan tentang pentingnya interaksi orang tua dengan remaja sebagai 

upaya dalam mencegah kenakalan remaja. 
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3) Peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan interaksi antara 

orang tua dengan remaja serta perintah dalam pengisian kuesioner lebih 

detail dan jelas agar tidak meiliki makna ganda dan responden tidak bingung 

dalam pengisian kuesioner.
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Lampiran 1 

 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

PENELITIAN 

 

Saya sebagai Peneliti,  

Nama  : Nur Sayyid Jalaluddin Rummy 

Prodi  : Pendidikan Ners  

Fakultas : Keperawatan  

Universitas : Airlangga 

Pembimbing 1 : Ilya Krisnana S.Kep.,Ns., M.Kep 

Pembimbing 2 : Praba Diyan R, S.Kep.,Ns,. M.Kep  

Saya bermaksud melaksanakan penelitian penelitian dalam rangka penyusunan 

tugas akhir.  

Judul Penelitian  : Hubungan Interaksi Orang Tua Dengan Perilaku Seks Bebas 

dan Perilaku Agresif Pada Remaja 

Tujuan 

Tujuan umum  

Menjelaskan  hubungan interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas dan perilaku 

agresif pada remaja  

Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi interaksi orang tua pada remaja  

2. Mengidentifikasi perilaku seks bebas pada remaja  

3. Mengidentifikasi perilaku agresif pada remaja  

4. Menjelaskan hubungan interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas pada 

remaja  

5. Menjelaskan hubungan interaksi orang tua dengan perilaku agresif pada remaja 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek  

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan cross 

sectional, sehingga tidak ada perlakuan apapun untuk subyek. Subyek hanya 

terlibat sebagai peserta yang akan menjawab beberapa pertanyaan perihal interaksi 

orang tua dengan perilaku seks bebas dan agresif. 
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Manfaat penelitian bagi subjek penelitian 

Subyek (responden) yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh 

pengetahuan tentang informasi apa saja yang ada dan berpengaruh terhadap 

interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas dan agresif. 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subyek dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi apapun 

melainkan hanya menjawab pertanyaan dari kuesioner. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Jaminan kerahasiaan data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas subyek penelitian dijaga 

kerahasiaannya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas subyek penelitian 

secara jelas dan pada laporan penelitian nama subyek penelitian ini di buat kode. 

Adanya insentif untuk subyek penelitian 

Oleh karena keikutsertaan subyek (responden) sangat membantu dalam penelitian 

ini, maka ada insentif berupa suvenir. 

Informasi tambahan 

Subyek penelitian bisa menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian ini 

dengan menghubungi peneliti: 

Nur Sayyid Jalaluddin Rummy 

Telp: 08243414234 
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Lampiran 2 

 

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN 

PENELITIAN 

(INFORMED CONCENT) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan BERSEDIA / TIDAK 

BERSEDIA *) sebagai peserta / responden penelitian yang akan dilakukan oleh 

Nur Sayyid Jalaluddin Rummy, mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Ners 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul: 

“Hubungan Interaksi Orang Tua Anak Dengan Perilaku Seks Bebas Dan Agresif 

Pada Remaja ”. 

Nama  : …………………………………………………………………….. 

Umur  : ………… tahun 

Alamat  : …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………No. Tlp / 
Hp: …………………………………. 

Kode **) :  

Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Demikian 

pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

*)   coret yang tidak perlu 

**) diisi oleh peneliti 

  Surabaya,      2017 

              Peneliti                   Saksi                              Responden 

 

 

(Nur Sayyid Jalaluddin R)               (..........................)                   (……………….) 
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Lampiran 3 

 

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI 

ORANG TUA DENGAN  PERILAKU SEKS BEBAS DAN 

AGRESIF PADA REMAJA  

 

Dengan Hormat, 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui hubungan antara interaksi orang 

tua dengan remaja. Saya sangat mengharapkan siswa/i memberikan jawaban yang 

sejujurnya dan sesuai dengan kondisi yang dirasakan siswa/i. 
 

Saya Nur Sayyid Jalaluddin R, mahasiswa Universitas Airlangga, Fakultas 

Keperawatan, semester akhir. Setiap jawaban yang siswa/i berikan merupakan 

bantuan yang tak ternilai harganya bagi penelitian ini. Atas perhatian dan 

bantuannya saya mengucapkan terima kasih. 

A.  DATA DIRI 

RESPONDEN 

 

1. No. Responden :  

2. Gender : Laki-laki / Perempuan (coret yang tidak perlu) 

3. Usia : __ tahun 

4. Kelas 

 

:  

5. Anak ke……dari…...bersaudara 

6.  Pendidikan Orang tua  

Ayah  : 

Ibu   : 

7. Penghasilan Orang tua 

  < 1.000.000   2.000.000 - 3.500.000 

1.000.000 - 2.000.000  > 3.500.000 

8. Agama 

  Islam   Budha 

  Kristen   Katolik 

  Hindu 
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9. Tinggal Bersama 

  Ayah   Adik/kakak 

  Ibu   Saudara kandung  

  Nenek/kakek  Wali………. 

 

Isilah kotak yang kosong dengan tanda ( √ ) centang sesuai dengan persepsi 

& perilaku yang anda alami : 

5 = Sangat setuju 
 

4 = Setuju 
 

3 = Kurang Setuju 
 

2 = Tidak setuju 
 

1 = Sangat tidak setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



101 
 

 

 

 

Kuesioner PACHIQ-R (Parent-Child Interaction Questionniere-Revised) 

Versi Remaja 

 

No  Pernyataan 1 2 3 4 5 

1. Orang tua saya berpikir bahwa saya tidak bisa 

melakukan apapun untuk diriku sendiri 

     

2. Saya memanggil nama orang tua saya dengan 

sapaan 

     

3. Tidak peduli apa yang orang tua saya katakan, 

saya tetap melakukan apa yang saya inginkan 

     

4. Ketika saya mempunyai ide, orang tua saya 

tidak terlalu memikirkannya 

     

5. orang tua  saya tidak memahami diri saya 

dengan baik 

     

6. Saya sering tertawa Bersama dengan  orang 

tua  saya 

     

7. Ketika saya dan  orang tua saya memiliki 

masalah, kami tidak bisa menyelesaikannya 

     

8. Ketika  orang tua  saya dan saya berbeda 

pendapat, saya dan  orang tua  saya bisa 

membicarakannya 

     

9. Apapun kegiatan yang saya lakukan  orang tua  

saya sering bertanya kepada saya 

     

10. orang tua  saya tidak mengabulkan keinginan 

saya sampai memiliki pertimbangan yang 

cukup 

     

11. orang tua  saya mendengarkan saya ketika 

berbicara dengannya 

     

12. Saat  orang tua  saya mengatakan tidak 

melakukan sesuatu. Saya tetap melakukannya 

     

13. orang tua saya membosankan      

14. Aku suka saat  orang tua saya menjelaskan 

sesuatu kepada saya 

     

15. orang tua  saya sering melakukan hal-hal yang 

saya anggap bodoh  

     

16. Saat  orang tua  saya mengatakan tidak 

melakukan sesuatu. Saya tidak melakukannya 

     

17. Ketika  orang tua  saya  melarang sesuatu. 

Saya mengerti kenapa 

     

18. orang tua saya dan saya berhubungan dengan 

baik 

     

19. Ketika saya memiliki masalah, saya meminta 

saran kepada  orang tua saya 
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20. Saat aku sedih terhadap sesuatu,  orang tua 

saya menghibur saya 

     

21. orang tua saya berbicara dengan saya dengan 

suara lembut 

     

22. orang tua saya meminta saya untuk melakukan 

segala hal 

     

23. Saya berpikir  orang tua saya tahu banyak      

24. orang tua saya bangga dengan saya      

25. Ketika saya melakukan sesuatu untuk  orang 

tua saya, saya melihat bahwa orang tua saya 

menghargai itu 
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Lampiran 4 

1. Apakah anda pernah berhubungan seks/badan? 

a. Ya 

b. Tidak 
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Lampiran 5 

1. Apakah anda pernah berkelahi/tawuran? 

a. Ya 

b. Tidak 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

 

Uji Validitas Dan Reliabilitas 

  P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7 P_8 P_9 P_10 P_11 P_12 P_13 P_14 P_15 P_16 P_17 P_18 P_19 P_20 P_21 P_22 P_23 P_24 P_25 
Total
_P 

P_1 Pearson 
Correlation 

1 ,184 ,438* ,427* ,520** -,046 ,399* -,241 ,394* ,342 -,214 ,233 ,555** ,097 ,622** ,092 ,163 ,361 ,303 ,563** ,474** -,158 ,062 
,474*

* 
,446* ,674** 

Sig. (2-
tailed)   ,329 ,016 ,019 ,003 ,811 ,029 ,200 ,031 ,065 ,256 ,214 ,001 ,610 ,000 ,629 ,388 ,050 ,104 ,001 ,008 ,403 ,746 ,008 ,014 ,000 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_2 Pearson 
Correlation 

,184 1 -,218 ,307 -,046 -,220 ,252 
-

,427* 
-,208 ,193 -,140 -,136 0,000 ,187 -,054 ,066 -,326 -,161 -,242 ,037 -,094 -,020 ,067 ,350 ,168 ,375* 

Sig. (2-
tailed) ,329   ,247 ,098 ,808 ,242 ,179 ,019 ,271 ,306 ,462 ,474 1,000 ,321 ,779 ,729 ,079 ,396 ,198 ,845 ,620 ,916 ,726 ,058 ,374 ,709 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_3 Pearson 
Correlation 

,438* -,218 1 ,322 ,557** ,145 -,035 ,262 ,661** -,090 ,145 ,616** ,431* ,219 ,322 ,079 ,439* ,461* ,332 ,361* ,592** -,238 ,016 ,205 ,196 ,600** 

Sig. (2-
tailed) ,016 ,247   ,082 ,001 ,444 ,853 ,162 ,000 ,634 ,445 ,000 ,017 ,246 ,082 ,677 ,015 ,010 ,073 ,050 ,001 ,205 ,933 ,277 ,298 ,000 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_4 Pearson 
Correlation 

,427* ,307 ,322 1 ,314 ,268 ,148 ,081 ,258 -,153 ,257 ,079 ,455* ,326 ,241 ,384* ,262 ,362* ,282 ,281 ,382* ,002 ,351 
,503*

* 
,418* ,629** 

Sig. (2-
tailed) ,019 ,098 ,082   ,091 ,153 ,434 ,670 ,169 ,418 ,170 ,677 ,012 ,078 ,200 ,036 ,163 ,050 ,131 ,132 ,037 ,993 ,057 ,005 ,022 ,000 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Uji Validitas Dan Reliabilitas 

  P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7 P_8 P_9 P_10 P_11 P_12 P_13 P_14 P_15 P_16 P_17 P_18 P_19 P_20 P_21 P_22 P_23 P_24 P_25 
Total
_P 

P_5 Pearson 
Correlation 

,520** -,046 ,557** ,314 1 -,029 ,526** -,040 ,421* ,088 -,170 ,578** ,747** ,099 ,620** ,103 ,133 ,473** ,279 ,288 ,438* ,237 -,054 ,202 -,010 ,674** 

Sig. (2-
tailed) ,003 ,808 ,001 ,091   ,878 ,003 ,835 ,020 ,645 ,369 ,001 ,000 ,601 ,000 ,587 ,483 ,008 ,135 ,123 ,015 ,207 ,778 ,285 ,959 ,000 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_6 Pearson 
Correlation 

-,046 -,220 ,145 ,268 -,029 1 -,334 ,201 ,115 -,227 ,227 ,123 ,152 ,016 -,119 ,721** ,289 ,179 ,159 ,135 ,165 -,101 ,254 ,354 ,302 ,385* 

Sig. (2-
tailed) ,811 ,242 ,444 ,153 ,878   ,071 ,286 ,544 ,229 ,229 ,518 ,422 ,933 ,531 ,000 ,121 ,345 ,400 ,478 ,384 ,596 ,175 ,055 ,105 ,156 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_7 Pearson 
Correlation 

,399* ,252 -,035 ,148 ,526** -,334 1 -,242 -,075 ,288 -,200 ,200 ,482** ,035 ,484** -,023 -,264 ,196 ,058 -,083 ,088 ,311 ,248 -,025 ,032 ,375* 

Sig. (2-
tailed) ,029 ,179 ,853 ,434 ,003 ,071   ,198 ,694 ,123 ,288 ,289 ,007 ,854 ,007 ,904 ,158 ,300 ,760 ,662 ,645 ,094 ,187 ,897 ,869 ,041 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_8 Pearson 
Correlation 

-,241 
-

,427* 
,262 ,081 -,040 ,201 -,242 1 ,199 -,266 ,507** ,230 ,000 ,076 -,046 -,014 ,244 ,121 ,417* -,028 ,122 ,053 ,236 -,205 -,126 

,675*
* 

Sig. (2-
tailed) ,200 ,019 ,162 ,670 ,835 ,286 ,198   ,292 ,156 ,004 ,222 1,000 ,691 ,810 ,941 ,193 ,525 ,022 ,883 ,522 ,781 ,209 ,277 ,506 ,489 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_9 Pearson 
Correlation 

,394* -,208 ,661** ,258 ,421* ,115 -,075 ,199 1 -,117 ,333 ,584** ,346 ,164 ,454* ,134 ,595** ,251 ,412* ,307 ,499** -,312 ,253 ,257 ,407* ,598** 
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Uji Validitas Dan Reliabilitas 

  P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7 P_8 P_9 P_10 P_11 P_12 P_13 P_14 P_15 P_16 P_17 P_18 P_19 P_20 P_21 P_22 P_23 P_24 P_25 
Total
_P 

Sig. (2-
tailed) ,031 ,271 ,000 ,169 ,020 ,544 ,694 ,292   ,537 ,073 ,001 ,061 ,387 ,012 ,479 ,001 ,181 ,024 ,098 ,005 ,093 ,177 ,170 ,026 ,000 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_10 Pearson 
Correlation 

,342 ,193 -,090 -,153 ,088 -,227 ,288 -,266 -,117 1 -,065 -,049 ,322 ,296 ,356 -,086 -,095 ,133 ,193 ,332 ,263 ,061 ,081 ,013 ,185 ,390* 

Sig. (2-
tailed) ,065 ,306 ,634 ,418 ,645 ,229 ,123 ,156 ,537   ,735 ,796 ,082 ,112 ,054 ,652 ,619 ,482 ,306 ,073 ,160 ,750 ,670 ,947 ,327 ,161 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_11 Pearson 
Correlation 

-,214 -,140 ,145 ,257 -,170 ,227 -,200 ,507** ,333 -,065 1 ,102 ,133 ,511** -,070 ,145 ,500** ,167 ,476** ,015 ,241 -,249 ,512** -,013 ,379* ,385* 

Sig. (2-
tailed) ,256 ,462 ,445 ,170 ,369 ,229 ,288 ,004 ,073 ,735   ,591 ,485 ,004 ,714 ,446 ,005 ,378 ,008 ,935 ,200 ,185 ,004 ,947 ,039 ,107 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_12 Pearson 
Correlation 

,233 -,136 ,616** ,079 ,578** ,123 ,200 ,230 ,584** -,049 ,102 1 ,525** ,242 ,380* ,322 ,278 ,264 ,445* ,162 ,448* -,146 ,154 ,130 -,102 ,579** 

Sig. (2-
tailed) ,214 ,474 ,000 ,677 ,001 ,518 ,289 ,222 ,001 ,796 ,591   ,003 ,198 ,039 ,083 ,137 ,158 ,014 ,392 ,013 ,442 ,418 ,494 ,592 ,001 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_13 Pearson 
Correlation 

,555** 0,000 ,431* ,455* ,747** ,152 ,482** ,000 ,346 ,322 ,133 ,525** 1 ,305 ,594** ,266 ,161 ,540** ,506** ,362* ,453* -,018 ,337 ,268 ,206 ,804** 

Sig. (2-
tailed) ,001 1,000 ,017 ,012 ,000 ,422 ,007 1,000 ,061 ,082 ,485 ,003   ,101 ,001 ,156 ,395 ,002 ,004 ,049 ,012 ,926 ,069 ,152 ,276 ,000 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Uji Validitas Dan Reliabilitas 

  P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7 P_8 P_9 P_10 P_11 P_12 P_13 P_14 P_15 P_16 P_17 P_18 P_19 P_20 P_21 P_22 P_23 P_24 P_25 
Total
_P 

P_14 Pearson 
Correlation 

,097 ,187 ,219 ,326 ,099 ,016 ,035 ,076 ,164 ,296 ,511** ,242 ,305 1 ,115 ,173 ,272 ,269 ,584** ,265 ,429* -,059 ,454* ,229 ,249 ,501** 

Sig. (2-
tailed) ,610 ,321 ,246 ,078 ,601 ,933 ,854 ,691 ,387 ,112 ,004 ,198 ,101   ,545 ,360 ,146 ,151 ,001 ,157 ,018 ,757 ,012 ,224 ,185 ,005 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_15 Pearson 
Correlation 

,622** -,054 ,322 ,241 ,620** -,119 ,484** -,046 ,454* ,356 -,070 ,380* ,594** ,115 1 -,019 ,250 ,309 ,337 ,237 ,427* ,155 ,290 ,144 ,218 ,658** 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,779 ,082 ,200 ,000 ,531 ,007 ,810 ,012 ,054 ,714 ,039 ,001 ,545   ,919 ,182 ,096 ,069 ,207 ,019 ,413 ,119 ,448 ,247 ,000 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_16 Pearson 
Correlation 

,092 ,066 ,079 ,384* ,103 ,721** -,023 -,014 ,134 -,086 ,145 ,322 ,266 ,173 -,019 1 ,261 ,059 ,271 ,166 ,211 -,026 ,215 ,321 ,226 ,411* 

Sig. (2-
tailed) ,629 ,729 ,677 ,036 ,587 ,000 ,904 ,941 ,479 ,652 ,446 ,083 ,156 ,360 ,919   ,164 ,759 ,148 ,380 ,263 ,893 ,254 ,084 ,230 ,024 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_17 Pearson 
Correlation 

,163 -,326 ,439* ,262 ,133 ,289 -,264 ,244 ,595** -,095 ,500** ,278 ,161 ,272 ,250 ,261 1 ,324 ,429* ,188 ,374* 
-

,393* 
,204 ,191 ,342 ,430* 

Sig. (2-
tailed) ,388 ,079 ,015 ,163 ,483 ,121 ,158 ,193 ,001 ,619 ,005 ,137 ,395 ,146 ,182 ,164   ,081 ,018 ,321 ,042 ,032 ,279 ,311 ,064 ,018 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_18 Pearson 
Correlation 

,361 -,161 ,461* ,362* ,473** ,179 ,196 ,121 ,251 ,133 ,167 ,264 ,540** ,269 ,309 ,059 ,324 1 ,446* ,579** ,462* ,031 ,208 ,378* ,241 ,617** 
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Uji Validitas Dan Reliabilitas 

  P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7 P_8 P_9 P_10 P_11 P_12 P_13 P_14 P_15 P_16 P_17 P_18 P_19 P_20 P_21 P_22 P_23 P_24 P_25 
Total
_P 

Sig. (2-
tailed) ,050 ,396 ,010 ,050 ,008 ,345 ,300 ,525 ,181 ,482 ,378 ,158 ,002 ,151 ,096 ,759 ,081   ,014 ,001 ,010 ,869 ,271 ,039 ,199 ,000 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_19 Pearson 
Correlation 

,303 -,242 ,332 ,282 ,279 ,159 ,058 ,417* ,412* ,193 ,476** ,445* ,506** ,584** ,337 ,271 ,429* ,446* 1 ,471** ,571** -,185 ,439* ,011 ,121 ,654** 

Sig. (2-
tailed) ,104 ,198 ,073 ,131 ,135 ,400 ,760 ,022 ,024 ,306 ,008 ,014 ,004 ,001 ,069 ,148 ,018 ,014   ,009 ,001 ,327 ,015 ,956 ,524 ,000 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_20 Pearson 
Correlation 

,563** ,037 ,361* ,281 ,288 ,135 -,083 -,028 ,307 ,332 ,015 ,162 ,362* ,265 ,237 ,166 ,188 ,579** ,471** 1 ,369* -,069 -,106 
,498*

* 
,238 ,534** 

Sig. (2-
tailed) ,001 ,845 ,050 ,132 ,123 ,478 ,662 ,883 ,098 ,073 ,935 ,392 ,049 ,157 ,207 ,380 ,321 ,001 ,009   ,045 ,717 ,576 ,005 ,206 ,002 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_21 Pearson 
Correlation 

,474** -,094 ,592** ,382* ,438* ,165 ,088 ,122 ,499** ,263 ,241 ,448* ,453* ,429* ,427* ,211 ,374* ,462* ,571** ,369* 1 ,011 ,189 ,174 ,284 ,700** 

Sig. (2-
tailed) ,008 ,620 ,001 ,037 ,015 ,384 ,645 ,522 ,005 ,160 ,200 ,013 ,012 ,018 ,019 ,263 ,042 ,010 ,001 ,045   ,956 ,317 ,357 ,129 ,000 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_22 Pearson 
Correlation 

-,158 -,020 -,238 ,002 ,237 -,101 ,311 ,053 -,312 ,061 -,249 -,146 -,018 -,059 ,155 -,026 
-

,393* 
,031 -,185 -,069 ,011 1 -,091 -,077 -,280 ,451* 

Sig. (2-
tailed) ,403 ,916 ,205 ,993 ,207 ,596 ,094 ,781 ,093 ,750 ,185 ,442 ,926 ,757 ,413 ,893 ,032 ,869 ,327 ,717 ,956   ,632 ,686 ,134 ,927 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Uji Validitas Dan Reliabilitas 

  P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7 P_8 P_9 P_10 P_11 P_12 P_13 P_14 P_15 P_16 P_17 P_18 P_19 P_20 P_21 P_22 P_23 P_24 P_25 
Total
_P 

P_23 Pearson 
Correlation 

,062 ,067 ,016 ,351 -,054 ,254 ,248 ,236 ,253 ,081 ,512** ,154 ,337 ,454* ,290 ,215 ,204 ,208 ,439* -,106 ,189 -,091 1 ,129 ,479** ,467** 

Sig. (2-
tailed) ,746 ,726 ,933 ,057 ,778 ,175 ,187 ,209 ,177 ,670 ,004 ,418 ,069 ,012 ,119 ,254 ,279 ,271 ,015 ,576 ,317 ,632   ,497 ,007 ,009 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_24 Pearson 
Correlation 

,474** ,350 ,205 ,503** ,202 ,354 -,025 -,205 ,257 ,013 -,013 ,130 ,268 ,229 ,144 ,321 ,191 ,378* ,011 ,498** ,174 -,077 ,129 1 ,547** ,482** 

Sig. (2-
tailed) ,008 ,058 ,277 ,005 ,285 ,055 ,897 ,277 ,170 ,947 ,947 ,494 ,152 ,224 ,448 ,084 ,311 ,039 ,956 ,005 ,357 ,686 ,497   ,002 ,007 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P_25 Pearson 
Correlation 

,446* ,168 ,196 ,418* -,010 ,302 ,032 -,126 ,407* ,185 ,379* -,102 ,206 ,249 ,218 ,226 ,342 ,241 ,121 ,238 ,284 -,280 ,479** 
,547*

* 
1 ,474** 

Sig. (2-
tailed) ,014 ,374 ,298 ,022 ,959 ,105 ,869 ,506 ,026 ,327 ,039 ,592 ,276 ,185 ,247 ,230 ,064 ,199 ,524 ,206 ,129 ,134 ,007 ,002   ,008 

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total
_P 

Pearson 
Correlation 

,674** ,071 ,600** ,629** ,674** ,265 ,375* ,131 ,598** ,263 ,300 ,579** ,804** ,501** ,658** ,411* ,430* ,617** ,654** ,534** ,700** -,017 ,467** 
,482*

* 
,474** 1 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,709 ,000 ,000 ,000 ,156 ,041 ,489 ,000 ,161 ,107 ,001 ,000 ,005 ,000 ,024 ,018 ,000 ,000 ,002 ,000 ,927 ,009 ,007 ,008   

N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

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

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

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Case

s 

Valid 30 100,0 

Exclude

da 

0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,854 25 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

P_1 94,93 77,995 ,601 ,840 

P_2 93,70 90,838 -,023 ,863 

P_3 94,63 81,895 ,536 ,844 

P_4 94,93 80,961 ,565 ,842 

P_5 94,83 77,592 ,598 ,840 

P_6 94,10 87,817 ,185 ,856 

P_7 94,70 84,562 ,270 ,855 

P_8 94,60 90,110 ,069 ,857 

P_9 94,27 84,064 ,550 ,845 

P_10 95,67 88,161 ,191 ,855 

P_11 93,93 87,651 ,229 ,854 

P_12 94,57 82,047 ,510 ,845 

P_13 93,97 78,999 ,769 ,835 

P_14 94,00 86,414 ,458 ,848 

P_15 94,17 79,592 ,592 ,841 
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P_16 94,43 85,495 ,336 ,851 

P_17 94,13 86,740 ,377 ,850 

P_18 93,63 85,826 ,585 ,846 

P_19 94,17 81,247 ,597 ,841 

P_20 94,23 83,495 ,467 ,846 

P_21 93,83 83,937 ,668 ,843 

P_22 95,67 92,092 -,097 ,864 

P_23 94,27 84,685 ,397 ,849 

P_24 93,83 86,833 ,440 ,849 

P_25 94,00 86,207 ,424 ,848 
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Lampiran 9 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 391 52,6 52,6 52,6 

Perempuan 353 47,4 47,4 100,0 

Total 744 100,0 100,0  

 

 

Usia anak 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

12 8 1,1 1,1 1,1 

13 33 4,4 4,4 5,5 

14 64 8,6 8,6 14,1 

15 91 12,2 12,2 26,3 

16 120 16,1 16,1 42,5 

17 163 21,9 21,9 64,4 

18 265 35,6 35,6 100,0 

Total 744 100,0 100,0  

 

 

Pendidikan anak 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

SMA 606 81,5 81,5 81,5 

SMP 138 18,5 18,5 100,0 

Total 744 100,0 100,0  
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Pend_ayah 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

sarjana 141 19,0 19,0 19,0 

diploma 37 5,0 5,0 23,9 

SMA 328 44,1 44,1 68,0 

SMP 109 14,7 14,7 82,7 

SD 129 17,3 17,3 100,0 

Total 744 100,0 100,0  

 

pend_ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sarjana 110 14,8 14,8 14,8 

diploma 42 5,6 5,6 20,4 

SMA 314 42,2 42,2 62,6 

SMP 125 16,8 16,8 79,4 

SD 152 20,4 20,4 99,9 

Tidak sekolah 1 ,1 ,1 100,0 

Total 744 100,0 100,0  

 

 

tinggal bersama 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

orangtua/wali 672 90,3 90,3 90,3 

kakek/nenek 25 3,4 3,4 93,7 

saudara 7 ,9 ,9 94,6 

Kos 40 5,4 5,4 100,0 

Total 744 100,0 100,0  
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alat trasnportasi ke sekolah 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

naik motor 462 62,1 62,1 62,1 

angkutan umum 95 12,8 12,8 74,9 

diantar 180 24,2 24,2 99,1 

naik sepeda 7 ,9 ,9 100,0 

Total 744 100,0 100,0  

 

 

uang saku 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<50.000 626 84,1 84,1 84,1 

>50.000 118 15,9 15,9 100,0 

Total 744 100,0 100,0  

 

 

seks 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak 713 95,8 95,8 95,8 

Ya 31 4,2 4,2 100,0 

Total 744 100,0 100,0  

 

 

aggresive 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak 533 71,6 71,6 71,6 

Ya 211 28,4 28,4 100,0 

Total 744 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI ORANG ...  NUR SAYYID J. RUMMY 



118 
 

 

 

 

seks * interaksi_orgtua_kat Crosstabulation 

 interaksi_orgtua_kat Total 

interaksi 

sedang 

interaksi tinggi 

seks 

tidak 
Count 102 611 713 

Expected Count 113,1 599,9 713,0 

Ya 
Count 16 15 31 

Expected Count 4,9 26,1 31,0 

Total 
Count 118 626 744 

Expected Count 118,0 626,0 744,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,985a 1 ,000   

Continuity Correctionb 28,252 1 ,000   

Likelihood Ratio 22,488 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 30,943 1 ,000   

N of Valid Cases 744     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,92. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

aggresive * interaksi_orgtua_kat Crosstabulation 

 interaksi_orgtua_kat Total 

interaksi 

sedang 

interaksi tinggi 

aggresive 

tidak 
Count 64 469 533 

Expected Count 84,5 448,5 533,0 

ya 
Count 54 157 211 

Expected Count 33,5 177,5 211,0 

Total 
Count 118 626 744 

Expected Count 118,0 626,0 744,0 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,905a 1 ,000   

Continuity Correctionb 19,899 1 ,000   

Likelihood Ratio 19,455 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,876 1 ,000   

N of Valid Cases 744     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,47. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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