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A. Latar Belakang

Masa remaja adalah suatu tahap dalam perkembangan di mana seseorang

mengalami perubahan-perubahan yang dramatis. Perubahan-perubahan tersebut

terutama ditandai oleh perkembangan karakteristik seks primer dan seks sekunder.

Perkembangan karakteristik seksual kemudian menyebabkan perkembangan

perilaku seks seperti tertarik pada lawan jenis dan keinginan untuk melakukan

hubungan seks. Perilaku seks pada remaja dapat mengarah pada problem yang

serius jika perilaku tersebut diekspresikan secara tidak sehat atau tidak sesuai

dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

“Pergaulan bebas yang akhir-akhir ini marak dikalangan  pelajar, membuat

dunia pendidikan semakin tercoreng, hal ini ditunjukan dari beberapa kasus yang

ada yaitu mulai dari pamer foto bugil di jejaring sosial hingga ada siswi SMP

yang membuat film hubungan seks dengan pacarnya dan diunggah di Youtube”

(Lampost.co edisi 26 Agustus 2013 diakses tanggal 12 April 2015).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif dan

negatif. Secara positif kemajuan teknologi informasi memiliki muatan ilmu
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pengetahuan, teknologi, sosial dan kebudayaan, sedangkan disisi lain secara

negatif juga bermuatan materi pornografi yang mempertontonkan dan

memperdengarkan perilaku seksual melalui media seperti majalah, film-film, dan

internet. Hal itu pula yang memungkinkan setiap orang bahkan remaja sekalipun

mengakses hal-hal yang berorientasi seksual dengan mudah.

Pada umumnya remaja mencari atau mendapatkan informasi seksual dari berbagai

sumber informasi yang mudah mereka peroleh, misalnya seperti di sekolah,

membahas dengan teman-teman, buku-buku tentang seks, media massa atau

internet. Konsumsi film-film porno dan contoh perilaku seks bebas lainnya yang

bisa didapatkan dengan mudah pada jaman serba canggih ini, telah memberikan

dampak negatif pada remaja. Banyak remaja yang melakukan hubungan seksual

belum pada waktunya, hingga terjadinya kehamilan pada usia dini. Oleh sebab itu

kontrol orangtua, penerapan disiplin pada anak, ketaatan beribadah dan

pengetahuan akan seks yang baik dari orang tuanya, akan mampu menjadi filter

dari banyaknya pengaruh buruk, terutama pada pengetahuan remaja terhadap seks

bebas.

Saat ini sudah selayaknya bila orang tua bersikap lebih tanggap dalam menjaga

dan mendidik anak dan remaja agar ekstra berhati-hati terhadap gejala-gejala

sosial, terutama yang berkaitan dengan masalah seksual, yang berlangsung saat

ini. Seiring perkembangan yang terjadi sudah saatnya pemberian penerangan dan

pengetahuan masalah seks bebas pada anak dan remaja ditingkatkan. Beberapa

masyarakat menganggap seksualitas merupakan suatu hal yang alamiah, yang
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nantinya akan diketahui dengan sendirinya setelah mereka menikah sehingga

pengetahuan tersebut dianggap suatu hal tabu untuk dibicarakan secara terbuka,

nampaknya secara perlahan-lahan harus diubah. Sudah saatnya pandangan

semacam ini harus diluruskan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan

membahayakan bagi remaja sebagai generasi penerus bangsa. Remaja yang hamil

di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, dll, adalah contoh dari beberapa kenyataan

pahit yang sering terjadi pada remaja sebagai akibat pemahaman yang keliru

mengenai seks bebas.

Pemberian informasi seks ini sebaiknya diberikan dalam suasana akrab dan

terbuka antara orang tua dan anak. Kesulitan yang timbul adalah apabila orang

tua memiliki sikap kurang terbuka dan cenderung tidak memberikan pengetahuan

tentang masalah yang berkaitan dengan seks bebas. Akibatnya anak

mendapatkan informasi seks yang tidak sehat. Informasi seks yang tidak sehat

pada usia remaja mengakibatkan remaja terlibat dalam kasus-kasus berupa

konflik-konflik dan gangguan mental, ide-ide yang salah dan ketakutan-ketakutan

yang berhubungan dengan seks.

Oleh karena itu dibutuhkannya peran orangtua untuk memberikan pemahaman

mengenai seks sehingga anak tidak terjerumus kedalam kasus seks bebas. Ini

sesuai dengan pendapat Widjaja (2000:120) bahwa “komunikasi merupakan dasar

dari seluruh interaksi antar manusia karena tanpa komununikasi, interaksi antar

manusia tidak akan terjadi”. Dengan adanya keterbukaan serta saling percaya

diantara kedua belah pihak dapat memicu keterbukaan serta penyampaian
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informasi juga mengenai seks bebas. Ibu dapat memberikan informasi mengenai

hal-hal yang berkaitan dengan seks bebas serta cara menyikapi hal tersebut dalam

pergaulan dimasyarakat, agar nantinya diharapkan remaja dapat mengerti dalam

menentukan sikap.

Pada dasarnya komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara komunikator

dengan seorang komunikan. Komunikasi ibu dan remaja putri diharapkan dapat

membantu remaja putri untuk lebih mengerti dan memahami apa sebenarnya seks

bebas itu dan apa bahaya dari perilaku tersebut. Disinilah komunikasi antar

pribadi antara ibu dan anak sangat dibutuhkan. Hal ini diperkuat dari pendapat

Liliweri (1991:12) yang menjelaskan bahwa “komunikasi ini dianggap paling

efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang, karena

sifatnya yang dialogis, berupa percakapan”.

Pada dasarnya seorang ibu memiliki peran penting dalam perkembangan pribadi

maupun seksual pada anak. Hurlock (1978:174) mengatakan “walaupun kedua

orangtua memegang peranan penting dalam penentuan peranan seks anak, peranan

mereka beragam”. Willis dalam Lianna (2007:81) menambahkan “wanita

memiliki intensitas hubungan interpersonal yang lebih mendalam daripada pria”.

Ini menyimpulkan, figur seorang ibu lebih nyaman untuk diajak berkomunikasi

dengan anak, khususnya remaja tentang seksualitas. Dengan adanya komunikasi

antar pribadi ibu dan anak, maka kemungkinan anak dalam hal ini remaja putri

dapat lebih lagi terbuka kepada ibunya untuk berbicara mengenai seksualitas
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begitu juga ibu lebih terbuka untuk memberikan pemahaman mengenai seks bebas

kepada putrinya.

Penelitian ini menggunakan teori S-O-R. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa

penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang

(stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Hovland dalam Effendy

(2003:255) beranggapan bahwa perubahan sikap adalah serupa dengan proses

belajar. Dalam penelitian ini stimulus merupakan pengetauan tentang bahaya seks

bebas yang diberikan ibu kepada putrinya melalui proses komunikasi antarpribadi,

kemudian yang menjadi organism didalamnya ialah remaja putri, dan respon nya

ialah pengetahuan kepada remaja putri itu sendiri akan bahaya seks bebas.

Dalam penelitian ini, penulis memilih SMP Negeri 1 sebagai lokasi penelitian,

dikarenakan “Pada pertengahan tahun 2013 kota Bandar Lampung dihebohkan

oleh foto bugil bertelanjang dada siswi SMP yang diduga merupakan siswi yang

berasal dari sekolah ternama yang berada di Bandar Lampung, yaitu SMP Negeri

1. Hal ini sangat meresahkan warga khusus nya pihak sekolah, identitas siswi

tersebut diketahui berinisial T.A.P yang duduk dibangku kelas 8 pada saat kabar

tersebut beredar”. (viva.co.id edisi 9 Juni 2013 diakses tanggal 12 April 2015).

Berdasarakan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar

komunikasi antar pribadi yang terjadi antara ibu dan pelajar remaja putri terhadap

pengetahuan bahaya seks bebas pelajar  remaja putri kelas 8 di SMP Negeri 1

Bandar Lampung.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang  masalah yang telah diuraikan di atas,  maka peneliti

mengemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

”Seberapa besar pengaruh komunikasi antarpribadi ibu dan remaja putri terhadap

Pengetahuan Bahaya Seks Bebas Dikalangan Remaja putri SMP Negeri 1 Bandar

Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh

komunikasi antarpribadi ibu dengan remaja putri terhadap pengetahuan

bahaya seks bebas remaja putri.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan

bahaya seks bebas sebagai hasil dari komunikasi antar pribadi yang

dilakukan ibu terhadap remaja putri.

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komunikasi yang ideal

digunakan dalam komunikasi antarpribadi ibu saat memberikan

pengetahuan bahaya seks bebas kepada putrinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap ilmu komunikasi khususnya mengenai komunikasi  antar

pribadi.
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2. Menerapkan ilmu yang diterima peneliti selama menjadi mahasiswa

komunikasi FISIP Unila serta menambah pengetahuan dan wawasan

peneliti tentang komunikasi antarpribadi ibu terhadap pendidikan seks

pada pelajar remaja putri.

3. Secara praktis data yang diperoleh dari penelitian ini dapat

menjadi masukan yang berarti bagi para orangtua khususnya para

ibu maupun remaja mengenai pendidikan seks.


