
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan

pengulangan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Penelitian

terdahulu dalam tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam menentukan

langkah – langkah yang sistematis dari teori maupun konseptual. Ada dua tinjauan

tentang penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai bahan

pembelajaran, diantaranya :

1. Tinjauan tentang penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bahan

pembelajararan ialah skripsi yang berjudul Pengaruh Komunikasi

Interpersonal Orang Tua Dengan Anak Terhadap Peningkatan Motivasi

Belajar Anak Dalam Menghadapi Ujian Akhir Nasional, yang ditulis oleh

Pratiwi Yudistira Mandasari Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unila 2012.

Yang menjadi responden penelitian ini adalah Siswa Kelas VI SDN 2

Harapan Jaya Sukarame Bandar Lampung dengan hasil komunikasi

interpersonal yang dilakukan oleh orang tua dengan anak cukup

berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar anak dalam

menghadapi Ujian Akhir Nasional dengan persentase sebesar 42%.



9

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Perbedaan

penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni, penelitian terdahulu

mengkaji Pengaruh Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dengan Anak

Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Anak Dalam Menghadapi Ujian

Akhir Nasional, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah

simple random sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah

teori hubungan interpersonal dengan model peranan. Sedangkan Penulis

melakukan penelitian tentang Pengaruh Komunikasi Antar Pribadi Ibu

Dengan Remaja Putri Terhadap Pengetahuan Bahaya Seks Bebas

Dikalangan Remaja putri dengan menggunakan teknik proporsional

random sampling dengan menggunakan teori S-O-R. penelitian ini

memberikan kontribusi berupa tinjauan tentang komunikasi dan

komunikasi antarpribadi, bentuk – bentuk komunikasi antarpribadi.

2. Tinjauan tentang penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bahan

pembelajararan ialah skripsi yang berjudul Perilaku Seksual Dalam

Berpacaran Ditinjau Dari Komunikasi Interpersonal Ibu Dengan Remaja

Putri, yang ditulis oleh Mikhael Aditya Fakultas Psikologi Universitas

Khatolik Soegijapranata 2010 Yang menjadi responden penelitian ini

adalah Siswi SMA PL Tarcisius Semarang dengan hasil tidak adanya

pengaruh komunikasi interpersonal orang tua  dan anak terhadap

perilaku seksual dalam berpacaran di SMA PL Tarcisius Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Perbedaan

penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni, penelitian terdahulu
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mengkaji Perilaku Seksual Dalam Berpacaran Ditinjau Dari Komunikasi

Interpersonal Ibu Dengan Remaja Putri, teknik sampling yang digunakan

dalam penelitian ini ialah icidental sampling sedangkan Penulis

melakukan penelitian tentang Pengaruh Komunikasi Antar Pribadi Ibu

Dengan Remaja Putri Terhadap Pengetahuan Bahaya Seks Bebas

Dikalangan Remaja putri. Dengan menggunakan proporsional random

sampling dengan menggunakan teori S-O-R. penelitian ini memberikan

kontribusi berupa tinjauan tentang komunikasi antarpribadi, aspek

penunjang komunikasi antar pribadi.

B. Tinjauan Tentang Komunikasi Dan Komunikasi Antar Pribadi

1. Pengertian Komunikasi

“Istilah komunikasi diadopsi dari bahasa Inggris yaitu “communication”.

Istilah ini berasal dari bahasa Latin “communicare” yang bermakna

membagi sesuatu dengan orang lain, memberikan sebagian untuk

seseorang, tukar-menukar, memberitahukan sesuatu kepada seseorang,

bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, berteman, dan lain

sebagainya” Hardjana (2003:13). Proses komunikasi tersebut bisa berupa

satu arah maupun dua arah. Komunikasi satu arah dirasakan kurang

efektif, karena di antara kedua belah pihak yang sedang menjalin

komunikasi hanya ada satu pihak yang aktif, sedangkan pihak yang

lainnya bersifat pasif. Sedangkan komunikasi dua arah prosesnya

dirasakan lebih efektif karena kedua belah pihak yang sedang menjalin
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komunikasi sama –sama aktif, karena di dalam prosesnya terjadi dialog,

yaitu satu pihak berbicara pihak lain mendengarkan dan sebaliknya.

Menurut Hovland dalam Effendy (2001:10), komunikasi adalah suatu

proses melalui mana seorang (komunikator) menyampaikan stimulus

(biasanya dalam bentuk kata – kata) dengan tujuan mengubah atau

membentuk perilaku orang lain (komunikan), dengan perubahan itu akan

diperoleh persamaan persepsi dan tujuan. Komunikasi dalam hal ini

merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang pada

orang lain dengan menggunakan lambing yang bermakna sama bagi kedua

belah pihak.

Menurut Widjaja (2001:32), “Komunikasi adalah seni penyampaian

informasi (pesan) dari komunikator untuk merubah serta membentuk

perilaku komunikan (pola, sikap, pandangan dan pemahamannya) ke pola

pemahaman yang dikehendaki oleh komunkator”. “Dengan kata lain yang

dimaksud dengan komunikasi adalah pengoperan lambang dan bertujuan

partisipasi ataupun motivasi, untuk mempengaruhi komunikan melalui

proses dalam pikiran kemudian jawaban sebagai feed back terhadap pesan

yang disampaikan tadi” Suganda (1981:91).
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2. Unsur – Unsur Komunikasi

Menurut Widjaja (2000:30-38). Komunikasi memiliki unsur-unsur yaitu:

a. Sumber

Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan

digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat

berupa orang, lembaga, buku dan dokumen, dan lainya.

b. Komunikator

Dalam komunikasi, setiap orang ataupun kelompok dapat

menyampaikan pesan – pesan komunikasi itu sebagai suatu proses,

dimana komunikator dapat menjadi komunikan, dan sebaliknya

komunikan dapat menjadi komunikator.

c. Pesan

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh

komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan yang sebenarnya

menjadi pengarah didalam usaha mencoba mengubah sikap dan

tingkah laku komunikan. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas

berbagai segi, namun inti pesan dari komunikasi akan selalu mengarah

kepada tujuan akhir komunikasi itu. Pesan dapat disampaikan secara

lisan atau langsung, tatap muka, dan dapat pula menggunakan media

atau saluran.

d. Channel atau Saluran

Channel atau saluran penyampaian pesan, biasa juga disebut dengan

media. Saluran komunikasi diterima melalui pancaindra atau

menggunakan media. Pesan biasanya dapat berlangsung melalui dua
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saluran, yaitu saluran formal atau bersifat resmi dan saluran informal

atau tidak resmi.

e. Komunikan

Komunikan adalah penerima pesan. Penerima pesan dapat digolongkan

dalam tiga jenis, yakni personal, kelompok dan massa.

f. Efek

Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah

laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila

sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka itu berarti

komunikasi berhasil, demikian juga sebaliknya.

3. Tujuan Komunikasi

Menurut Effendy ( 2003:55) dalam berkomunikasi tidak hanya untuk

memahami dan mengerti satu dengan yang lainnya tetapi juga memiliki

tujuan dalam berkomunikasi. Pada umumnya komunikasi mempunyai

beberapa tujuan anatara lain:

a. Untuk mengubah sikap (to change the attitude).

Memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan

tujuan agar masyarakat akan berubah sikapnya.

b. Untuk mengubah opini/pendapat/pandangan (to change the

opinion).

Memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan

akhir supaya masyarakat mau berubah pendapat dan persepsinya

terhadap tujuan informasi yang disampaikan.
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c. Untuk mengubah perilaku (to change the behaviour).

Memberikan berbagai informasi dengan tujuan agar masyarakat

akan berubah perilakunya.

d. Untuk mengubah masyarakat (to change society).

Memberikan berbagai infomasi pada masyarakat mau mendukung

dan ikut serta terhadap tujuan informasi yang disampaikan.

4. Fungsi Komunikasi

Adapun fungsi komunikasi itu sendiri adalah sebagai berikut :

a. Menginformasikan (to inform).

Kegiatan komunikasi itu memberikan penjelasan, penerangan

mengenai bentuk informasi yang disajikan dari seorang komunikator

kepada komunikan. Informasi yang akurat diperlukan oleh beberapa

bagian masyarakat untuk bahan dalam membuat keputusan.

b. Mendidik (to educate).

Penyebaran informasi tersebut sifatnya memberikan pendidikan

atau menganjurkan sesuatu pengetahuan, meyebarluaskan kreativitas

untuk membuka wawasan dan kesempatan untuk memperoleh

pendidikan secara luas, baik untuk pendidikan formal di sekolah

maupun di luar sekolah.

c. Menghibur (to entertain).

Penyebaran informasi yang disajikan kepada komunikan untuk

memberikan hiburan. Menyampaikan informasi dalam lagu, lirik

dan bunyi maupun gambar dan bahasa membawa setiap orang pada
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situasi menikmati hiburan.

d. Mempengaruhi (to influence).

Komunikasi sebagai sarana untuk mempengaruhi khalayak untuk

memberi motivasi, mendorong untuk mengikuti kemajuan orang lain

melalui apa yang dilihat, dibaca, dan didengar. Serta memperkenalkan

nilai-nilai baru untuk mengubah sikap dan prilaku ke arah yang

baik dan modernisasi.

5. Pengertian Komunikasi Antar Pribadi

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) didefinisikan

oleh Devito (1989:4) sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan –

pesan antara dua orang, atau diantara sekelompok kecil orang – orang,

dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Menurut

Effendy (2000:17), komunikasi interpersonal adalah salah satu bentuk

komunikasi yang dilakukan oleh penyampai pesan (komunikator) dan

penerima pesan (komunikan) secara langsung dalam konteks tatap muka

(face to face communication). Pesan yang disampaikan dalam komunikasi

interpersonal ini bersifat dua arah dan efektif dalam merubah pandangan,

sikap, dan perilaku komunikan dibandingkan dengan komunikasi

kelompok atau komunikasi bermedia.

Menurut Schemerhon dalam Widjaya (2000:14) “komunikasi dapat

diartikan sebagai proses antarpribadi dalam mengirim dan menerima

simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka”. Berdasarkan
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definisi tersebut maka komunikasi antarpribadi atau interpersonal dapat

dikatakan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan dari

komunikator kepada komunikan dengan menggunakan simbol. Simbol

yang dimaksud disini adalah dapat dimengerti oleh kedua belah pihak

baiok komunikator maupun komunikan.

Menurut Widjaja (2000:125), “Komunikasi interpersonal sebagai suatu

proses merupakan rangkaian tindakan, kejadian dan kegiatan yang terjadi

secara terus menerus”. Dengan kata lain komunikasi interpersonal

bukanlah suatu hal yang statis tetapi suatu hal yang dinamis. Sedangkan

menurut Bochner dalam Mulyana (1999:16), “Komunikasi interpersonal

merupakan komunikasi yang mencakup hubungan antara manusia yang

paling erat. Hubungan interpersonal berkenaan dengan proses

pembentukan hubungan perorangan, suatu ikatan yang mendekatkan,

mendalam dan pribadi. Manfaat komunikasi ini benar – benar jelas bahkan

amat nyata, dalam arti dapat didefinisikan atau diketahui oleh kedua belah

pihak baik oleh komunikator maupun oleh komunikan yang

bersangkutan”.

6. Aspek Komunikasi Antarpribadi

Rahmat 2005 dalam (Aditya 2010) mengemukakan bahwa komunikasi

antarpribadi mempunyai aspek-aspek tertentu sehingga apa yang

dikomunikasikan dapat berlangsung dengan baik, diantaranya adalah:
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a. Kepercayaan

Merupakan salah satu dasar dalam melakukan komunikasi yang baik.

Adanya sikap percaya maka komunikasi dapat mengungkapkan pikiran

dan perasaan dengan tulus dan memperluas peluang komunikan

mengerti maksud pesan yang diberikan komunikator.

b. Suportif

Komunikasi ibu dan anak akan efektif apabila dalam diri seseorang

ada perilaku supportif. Maksudnya satu dengan yang lainnya saling

memberikan dukungan terhadap pesan yang disampaikan.

c. Keterbukaan

Keterbukaan adalah terbuka pada orang-orang dalam interaksinya, ada

kemauan untuk membuka diri pada masalah-masalah, sehingga

komunikan atau orang lain mengetahui pendapat, pikiran dan gagasan

yang disampaikan dan member tanggapan yang spontan terhadap

komunikator.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa

aspek dalam komunikasi antarpribadi antara lain, kepercayaan, dukungan

atau suportif dan keterbukaan. Dan aspek tersebut yang nantinya akan

menjadi dasar ukuran komunikasi antarpribadi ibu dengan remaja putri.

7. Tujuan Komunikasi Antarpribadi

Secara umum tujuan komunikasi antarpribadi adalah mempengaruhi atau

merubah pandangan, sikap dan perilaku komunikan sesuai dengan harapan
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komunikator. Johnson dalam Supratiknya (1995:9-10) menunjukan

beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antarpribadi dalam

rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia, diantaranya :

a. Perkembangan intelektual dan sosial.

Perkembangan kita sejak masa bayi sampai masa dewasa mengikuti

pola semakin meluasnya ketergantungan kita pada orang lain. Diawali

dengan ketergantungan atau komunikasi yang intensif dengan ibu pada

masa bayi, lingkaran ketergantungan atau komunikasi itu menjadi

semakin luas dengan bertambahnya usia kita. Bersamaan proses situ

perkembangan intelektual dan sosial kita sangat ditentukan oleh

kualitas komunikasi kita dengan orang lain.

b. Pembentukan identitas atau jati diri

Selama berkomunikasi dengan orang lain, secara sadar maupun tidak

sadar kita mengamati, memperhatikan dan mencatat dalam hati semua

tanggapan yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Kita

menjadi tahu bagaimana pandangan orang lain tentang diri kita. Berkat

pertolongan komunikasi dengan orang lain kita dapat menemukan diri,

yaitu mengetahui siapa diri kita sebenarnya.

c. Menguji Kebenaran

Dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji

kebenaran kesan – kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia

sekitar kita, kita perlu membandingkannya dengan kesan – kesan dan

pengertian orang lain tentang realitas yang sama. Tentu saja,



19

pembandingan sosial (social comparasion) semacam itu hanya dapat

kita lakukan lewat komunikasi dengan orang lain.

8. Bentuk Komunikasi Antarpribadi

Bentuk-bentuk komunikasi Antarpribadi menurut Hardjana (2003:98)

meliputi :

a. Percakapan

Percakapan adalah pembicaraan secara lisan antara dua orang atau

lebih dimana mereka saling mengungkapkan dan menanggapi

perasaan, pikiran serta gagasan. Pihak yang satu menyampaikan dan

pihak yang lain menerima isi pembicaraan. Percakapan merupakan

bentuk komunikasi antarpribadi yang paling dasar.

b. Dialog

Dialog adalah percakapan dengan maksud untuk saling mengerti,

memahami, menerima, hidup damai dan bekerja sama untuk mencapai

kesejahteraan bersama. Dari dialog diharapkan terbentuk saling

pengertian dan pemahaman bersama yang lebih luas dan mendalam

tentang hal yang menjadi bahan dialog.

c. Sharing Pengalaman Hidup

Komunikasi antarpribadi dapat dilakukan dengan sharing pengalaman

hidup. Sharing merupakan kegiatan yang dilakukan antar dua orang

atau lebih, dimana para pelakunya menyampaikan apa yang telah

mereka alami dalam hal yang menjadi bahan pembicaraan.
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d. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi untuk mencapai

tujuan tertentu. Dalam wawancara pihak – pihak yang diwawancarai

dan mewawancarai terlibat proses kontak dan pertukaran informasi.

Pembicaraan dalam wawancara mempunyai tujuan yang lebih jauh

daripada percakapan biasa karena mempunyai makna yang melebihi

maksud percakapan biasa. Pertanyaan diajukan dan di jawab dengan

maksud menggali topik yang disepakati untuk dibahas guna mencapai

tujuan yang direncanakan untuk wawancara itu.

e. Konseling

Bentuk komunikasi interpersonal lain yang banyak digunakan adalah

konseling. Bentuk komunikasi interpersonal ini banyak dipergunkann

dalam pendidikan, perusahaan atau masyarakat. Konseling merupakan

proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara

sistematik dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik

bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik, bertujuan untuk

membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang

sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi

masalah tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 bentuk komunikasi yaitu

percakapan, dialog, dan sharing pengalaman hidup. Hal ini dirasa paling sesuai

digunakan dalam proses komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh ibu dengan

remaja putrinya, karena komunikasi yang terjadi antara ibu dengan remaja
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putrinya tidak dalam situasi yang formal atau kaku seperti bentuk komunikasi

wawancara maupun konseling.

9. Faktor – Faktor Komunikasi Antarpribadi

Menurut pendapat Halloran dalam Liliweri (1991:57) mengemukakan

bahwa manusia sebenarnya berkomunikasi dengan orang lain karena

beberapa faktor, yaitu :

a. Perbedaan antar pribadi

b. Manusia meskipun merupakan makhluk yang utuh namun tetap

mempunyai kekurangan

c. Adanya perbedaan motivasi antar manusia

d. Kebutuhan akan harga diri yang harus mendapat peangakuan dari

orang lain

Cassagrande dalam Liliweri ( 1991:58) juga berpendapat hampir

senada, bahwa orang berkomunikasi dengan orang lain karena:

a. Setiap orang memerlukan orang lain untuk saling mengisi kekurangan

dan membagi kelebihan

b. Setiap orang terlibat dalam proses perubahan yang relatif tetap

c. Interaksi hari ini merupakan spektrum pengalaman masa lalu, dan buat

orang mengantisipasi masa depan

d. Hubungan yang diciptakan kalau berhasil merupakan paengalaman

yang baru.
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Peneliti akhirnya dapat mengatakan bahwa komunikasi antar pribadi sangat

dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, terkhusus dalam keluarga, dimana

adanya komunikasi yang terjalin antara orangtua dan anaknya. Kualitas

komunikasi anak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana orangtua berkomunikasi

kepadanya, didalam komunikasi tersebut dinamakan komunikasi antar pribadi.

Dikatakan demikian karena komunikasi terjadi secara tatap muka (face to face)

antara dua individu.

C. Tinjauan Tentang Ibu

Menurut Tabiyah dalam (Aditya 2010) sosok ibu adalah pusat hidup rumah

tangga, pemimpin dan pencipta kebahagian anggota keluarga. Sosok ibu

bertanggungjawab menjaga dan memperhatikan kebutuhan anak, mengelola

kehidupan rumah tangga, memikirkan keadaan ekonomi dan makanan anak-

anaknya, memberi teladan akhlak, serta mencurahkan kasih sayang bagi

kebahagian sang anak.

Pada dasarnya seorang ibu memiliki peran penting dalam perkembangan

pribadi maupun seksual pada anak. Hurlock dalam Aditya (2010) mengatakan,

walaupun kedua orangtua memegang peranan penting dalam penentuan

peranan seks anak, peranan mereka beragam. Menurut Willis dalam Aditya

(2010), 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.
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D. Tinjuan Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin adolescere (kata

bendanya, adolescencentia yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau

“tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence, seperti yang dipergunakan saat

ini, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental,

emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini diungkapkan oleh Piaget dalam

Al-Mighwar (2011:56) yang mengatakan:

“Secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi
dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah
tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan dalam tingkatan yang sama,
sekurang-kurangnya dalam masalah hak .Integrasi dalam masyarakat (dewasa)
mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa
puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok, transformasi
intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk
mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataanya
merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini”.

Lazimnya  masa  remaja  dianggap  mulai pada  saat  anak  secara seksual

menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum.

Namun penelitian tentang perubahan perilaku, sikap dan nilai-nilai sepanjang

masa remaja tidak hanya menunjukkan bahwa setiap perubahan terjadi lebih

cepat pada awal masa remaja daripada tahap akhir masa remaja, tetapi juga

menunjukkan bahwa perilaku, sikap dan nilai-nilai pada awal masa remaja

berbeda dengan pada akhir masa remaja.

Jersild dalam Al-Mighwar (2011: 60), tidak memberikan batasan pasti

rentangan usia masa remaja, tetapi dia mencatat bahwa masa remaja
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mencakup periode atau masa tumbuhnya seseorang dalam masa transisi dari

masa kanak-kanak ke masa dewasa. Singkatnya, masa remaja dapat ditinjau

sejak seseorang menampakkan tanda-tanda pubertas dan berlanjut hingga

tercapainya kematangan seksual, tinggi badan secara maksimum, dan

pertumbuhan mentalnya secara penuh, yang dapat diketahui melalui

pengukuran tes-tes intelegensi.

Berdasarkan bentuk perkembangan dan pola perilaku yang tampak khas bagi

usia – usia tertentu, menurut Hurlock dalam Al-Mighwar (2011:60) ada 11

masa dalam rentangan kehidupan manusia yaitu :

a. Masa Prenatal

Yaitu masa sejak konsepsi sampai lahir

b. Masa Neonatus

Yaitu masa lahir sampai minggu keddua setelah lahir. Masa bayi akhir

minggu kedua sampai akhir tahun kedua.

c. Masa kanak – kanak awal.

Yaitu masa yang dimulai dari umur 2 sampai 6 tahun

d. Masa kanak – kanak akhir.

Yaitu masa yang dimulai dari umur 6 tahun sampai 10 atau 11 tahun.

e. Masa Pubertas/Preadolescence

Yaitu masa yang dimulai dari umur 10 atau 12 tahun sampai 13 tahun

f. Masa remaja awal.

Yaitu masa yang dimulai dari umur 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun.
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g. Masa remaja akhir

Yaitu masa yang dimulai dari umur 17 tahun sampai 21 tahun.

h. Masa dewasa awal

Yaitu masa yang dimulai dari umur 21 tahun sampai 40 tahun

i. Masa setengah baya

Yaitu masa yang dimulai dari umur 40 tahun sampai 60 tahun.

j. Masa tua

Yaitu masa dari umur 60 tahun atau lebih

Dari rentangan usia versi Hurlock tersebut, tampak bahwa rentangan usia

remaja antara 13-21 tahun, yang juga dibagi dalam masa remaja awal, antara

usia 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun, dan remaja akhir dari umur 17 sampai

21 tahun.

Menurut Priyatno (dalam Al-Mighwar 2011:61), yang membahas masalah

kenakalan remaja dari segi agama islam, menyebutkan rentangan usia remaja

antara 13 sampai 21 tahun. Dra. Singgih Gunarsa, meskipun menemui

beberapa kesulitan dalam penentuan batasan usia remaja di Indonesia,

menetapkan bahwa masa remaja itu antara usia 12 sampai 22 tahun.

Susilowinradini dalam Al-Mighwar (2011:61) mencoba menghindari

kesalahpahaman itu, dengan berpijak pada literature Amerika dalam

menentukan masa pubertas yaitu dimulai dari umur 11 atau 12 tahun sampai

15 atau 16 tahun, kemudian menentukan umur 13 sampai 17 tahun sebagai

masa remaja awal atau earlyadolescence dan umur 17 sampai 21 tahun
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sebagai remaja akhir atau late adolescence. Surachnad 1977 (dalam Al-

Mighwar 2011 : 61) menentukan usia lebih kurang 12 sampai 22 tahun adalah

masa yang mencakup sebagian besar perkembangan adolescence.

Mencermati berbagai pendapat diatas,dapat disimpulkan bahwa secara teoritis

dan empiris dari segi psokologis, rentangan usia remaja berada dalam usia 12

sampai 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi laki – laki.

Jika terbagi atas remaja awal dan remaja akhir, remaja awal berada dalam usia

12 atau 13 tahun sampai 17 atau 18 tahun, dan remaja akhir dalam rentangan

usia17 atau 18 tahun sampai 21 atau 22 tahun .Al-Mighwar (2011:62).

2. Ciri – Ciri umum Masa Remaja

Menurut Al-Mighwar (2011:63) setiap periode penting selama rentang

kehidupan memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode

sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri tersebut juga dimiliki oleh remaja,

sebagaimana paparan berikut :

a. Masa yang penting

Semua periode dalam rentang kehidupan memang penting, tetapi ada

perbedaan dalam tingkat kepentingannya. Adanya akibat yang langsung

terhadap sikap dan tingkah laku serta akibat – akibat jangka panjangnya

menjadikan periode remaja lebih penting daripada periode lainnya.

b. Masa transisi

Transisi merupakan tahap peralihan dari satu tahan perkembangan ke

tahap berikutnya. Apa yang telah terjadi sebelumnya akan membekas pada
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apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Osterrieth dalam Al-

Mighwar (2011:64) menjelaskan, struktur psikis anak remaja berasal dari

masa kanak – kanak, dan banyak cirri yang umumnya dianggap sebagai

ciri khas masa remaja sudah ada pada akhir masa kanak – kanak. Pada

setiap periode transisi, tampak ketidakjelasan status individu dan

munculnya keraguan terhadap peran yang harus dimainkannya. Pada masa

ini, remaja bukan lagi seorang anak – anak dan bukan juga orang dewasa,

maka dia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan usianya.

c. Masa perubahan

Perubahan yang terjadi pada masa remaja memang beragam, tetapi ada

lima perubahan yang terjadi pada semua remaja :

1). Emosi yang tinggi.

2). Perubahan tubuh

3). Perubahan pola tingkah laku

4). Bersikap  ambivalen terhadap setiap perubahan

d. Masa bermasalah

Meskipun setiap periode memiliki masalah sendiri, masalah remaja

termasuk masalah yang sulit diatasi, baik oleh anak laki- laki maupun anak

perempuan. Alasannya, pertama, sebagian masalah yang terjadi selama

masa kanak-kanak diselesaikan oleh orang tua dan guru, sehingga

mayoritas remaja tidak berpengalaman dalam mengatasinya. Kedua,

sebagian remaja sudah merasa mandiri sehingga menolak bantuan orang

tua dan guru. Dia ingin mngatasi masalahnya sendirian.
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e. Masa pencarian identitas

Bagi remaja, penyesuaian diri dengan kelompok pada tahun-tahun awal

masa remaja adalah penting. Secara bertahap mereka mulai mengharapkan

identitas diri dan tidak lagi merasa puas dengan adanya kesamaan dalam

segala hal dengan teman-teman sebayanya. Banyak cara yang dilakukan

remaja untuk menunjykkan identitasnya, antara lain penggunaan simbol-

simbol status dalam bentuk kendaraan, pakaian dan pemilikan barang-

barang lain yang mudah dilihat. Melalui cara seperti ini, remaja berusaha

menarik perhatian orang lain adgar mereka memandangnya sebagai

individu

f. Masa munculnya ketakutan

Majeres berpendapat, “banyak yang beranggapan bahwa popularitas

mempunyai arti yang bernilai, dan sayangnya banyak di antaranya yang

bersifat negatif”. Persepsi negatif terhadap remaja seperti tidak dapat

dipercaya, cenderung merusak dan berperilaku merusak, mengindikasikan

pentingnya bimbingan dan pengawasan orang dewasa.

g. Masa yang tidak realistic

Pandangan subyektif cenderung mewarnai remaja. Mereka memandang

diri sendiri dan orang lain berdasarkan keinginannya, dan bukan

berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, apalagi dalam hal cita-cita.

Mendekati masa remaja akhir, biasanya remaja laki-laki dan perempuan

seringkali merasa terganggu oleh berlebihannya idealism dengan asumsi

bahwa bila telah mencapai status orang dewasa, mereka harus segera

menuju kehidupan yang bebas.
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h. Masa menuju masa dewasa

Saat usia kematangan kian dekat, para remaja merasa gelishan untuk

meninggalkan stereotip usia belasan tahun yang indah di satu sisi.

Kegelisahan itu timbul akibat kebimbangan tentang bagaimana

meninggalkan masa remaja dan bagaimana pula memasuki masa dewasa.

Mereka mencari-cari sikap yang dipandangnya pantas untuk itu. Bila

kurang arahan atau bimbingan, tingkah laku mereka akan ganjil, seperti

berpakaian dan bertingkah laku meniru-niru orang dewasa, merokok,

minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam

perilaku seks.

3. Perkembangan remaja

Dalam masa remaja awal, perkembangan perilaku seksual yang merupakan

akibat langsung dari pertumbuhan kelenjar-kelenjar seks adalah hal yang

sangat penting. Perlakuan dimaksud menunjukkan kekhasan remaja, baik

dalam perlakuan seksual yang bersangkutan dengan dirinya sendiri maupun

dengan orang lain. Dalam pertengahan dan paruh akhir masa remaja awal,

perkembangan perilaku seksual yang berkaitan dengan pergaulan sosial

remaja semakin kuat mendorong mereka untuk mendekati lawan jenis. Remaja

laki-laki mulai termotivasi untuk mendekati remaja wanita. Demikian pula

remaja wanita yang seolah-olah memiliki daya magnet menunjukkan perilaku

penyerahan, bahkan keaktifan menanggapi pendekatan lawan jenisnya. Al-

Mighwar (2011:89).
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Tinggi rendahnya status seseorang, yang menjadi ukuran prestisnya, biasanya

digambarkan dengan hal-hal yang bersifat simbolik. Bagi remaja awal. Bagi

remaja, hal-hal yang bersifat simbolik itu menunjukkan status sosial ekonomi

yang lebih tinggi daripada teman-teman lain dalam kelompok, bahwa dia

mencapai prestasi yang tinggi, bahwa dia bergabung dengan kelompok dan

merupakan anggota yang diterima kelompok karena penampilan atau

perbuatan yang sama dengan penampilan dan perbuatan kelompok lainnya,

dan bahwa dia mempunyai status yang hampir dewasa di dalam masyarakat.

Hal-hal yang bersifat simbolik itu memiliki arti besar bagi semua remaja

untuk mendekatkan dirinya ke usia dewasa, sehingga mereka selalu mencari

simbol-simbol baru. Bila tanpa arahan dan bimbingan yang baik dan benar

dari orangtua nya,  aplikasi hal-hal yang bersifat simbolik itu bisa berlebihan,

bahkan menyimpang, seperti berhubungan seks sebelum menikah, merokok,

minum-minuman keras, mengonsumsi berbagai jenis obat terlarang, tawuran

sdb. Al-Mighwar (2011 : 108).

Tekanan tekanan sosial, terutama minat remaja pada seks dan keingintahuan

tentang seks mendorong remaja untuk menjalin berbagai hubungan baru yang

lebih matang dengan lawan jenis. Karena minat pada seks yang semakin

meningkat, remaja selalu berusaha mencari informasi yang lebih abnyak

tentang seks. Biasanya, mereka mencari sumber-sumber informasi seks itu

bukan dari orangtuanya, tetapi dari lingkungannya seperti sekolah, teman,

buku-buku, nahkan melalui uji coba; bercumbu, bersenggama, atau
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masturbasi. Informasi tentang seks yang cukup itu guna memuaskan

keingintahuan.

Mengingat pembentukan hubungan baru dan yang lebih matang denagn lawan

jenis merupakan masalah yang serius bagi remaja, ketika telah matang secara

seksual, remaja mulai mengembangkan sikap yang baru pada lawan jenisnya

dan juga mengembangkan sikap yang baru pada lawan jenisnya dan juga

mengembangkan minat pada berbagai kegiatan yang melibatkan kedua jenis

kelamin itu. Apabila kematangan seksualnya telah tercapai, minat seks itu

menjadi lebih tinggi. Al-Mighwar (2011:143).

E. Tinjauan Tentang Seks Bebas

1. Pengertian Seks Bebas

Pengertian seks bebas menurut (Kartono, 1977) merupakan perilaku yang

didorong oleh hasrat seksual, dimana kebutuhan tersebut menjadi lebih bebas

jika dibandingkan dengan sistem regulasi tradisional dan bertentangan dengan

sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan menurut (Desmita,

2005) pengertian seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan

melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual,

seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual, tetapi

perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma karena remaja belum

memiliki pengalaman tentang seksual (www.psychologymania.com diakses

tanggal 14 April 2015).
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Nevid dkk (1995) mengungkapkan bahwa perilaku seks pranikah adalah

hubungan seks antara pria dan wanita meskipun tanpa adanya ikatan selama

ada ketertarikan secara fisik. Maslow (dalam Hall & Lindzey, 1993) bahwa

terdapat kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi manusia, salah satunya

adalah kebutuhan fisiologis mencakup kebutuhan dasar manusia dalam

bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat instinktif ini biasanya akan

sukar untuk dikendalikan atau ditahan oleh individu, terutama dorongan seks.

(www.psychologymania.com diakses tanggal 14 April 2015)

Lebih lanjut Cynthia (dalam Wicaksono, 2005) seks juga diartikan sebagai

hubungan seksual tanpa ikatan pada yang menyebabkan berganti-ganti

pasangan. Sedangkan menurut Sarwono (2003) menyatakan, bahwa seks

bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik

dengan lawan jenis maupun sesama jenis, mulai dari tingkah laku yang

dilakukannya seperti sentuhan, berciuman (kissing) berciuman belum sampai

menempelkan alat kelamin yang biasanya dilakukan dengan memegang

payudara atau melalui oral seks pada alat kelamin tetapi belum bersenggama

(necking), dan yang sudah bersenggama (intercourse), yang dilakukan diluar

hubungan pernikahan. (www.psychologymania.com diakses tanggal 14 April

2015)

Berdasarkan penjabaran definisi di atas maka dapat disimpulkan pengertian

seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual

terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan
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pernikahan mulai dari necking, petting sampai intercourse dan bertentangan

dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa

diterima secara umum.

2. Penyebab Perilaku Seks Bebas

Penyebab perilaku seks bebas sangat beragam. Pemicunya bisa karena

pengaruh lingkungan, sosial budaya, penghayatan keagamaan, penerapan

nilai-nilai, faktor psikologis hingga faktor ekonomi. Adapun beberapa

penelitian mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

perilaku seks bebas menurut Hyde (1990) yaitu:

a. Usia

Makin dewasa seseorang, makin besar kemungkinan remaja untuk

melakukan hubungan seks bebas. Hal ini dikarenakan pada usia ini adalah

potensial aktif bagi mereka untuk melakukan perilaku seks bebas.

b. Usia yang muda saat berhubungan seksual pertama

Semakin muda usia pada hubungan seksual yang pertama cenderung untuk

lebih permisif daripada mereka yang lebih dewasa pada hubungan

seksualnya yang pertama.

c. Usia saat menstruasi pertama

Makin muda saat usia menstruasi pertama, makin mungkin terjadinya

hubungan seks pada remaja. Perubahan pada hormon yang terjadi seiring

dengan menstruasi berkontribusi pada meningkatkatnya keterlibatan

seksual pada sikap dan hubungan dengan lawan jenis.
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d. Agama

Kereligiusan dan rendahnya sikap serba boleh dalam perilaku seks

berjalan sejajar seiringan. Clayton & Bokemier meneliti bahwa sikap

permisif terhadap hubungan seks bebas dapat dilihat dari aktivitas

keagamaan dan religiusitas (Rice, 1990).

e. Pacar

Remaja yang memiliki pacar lebih mungkin untuk melakukan seks bebas

daripada remaja yang belum memiliki pacar.

f. Kencan yang lebih awal

Remaja yang memiliki kencan lebih awal atau cepat dari remaja yang

seumurannya memiliki kemungkinan untuk bersikap permisif dalam

hubungan seks bebas. Untuk menjadi lebih aktif secara seksual dan untuk

memiliki hubungan dengan lebih banyak pasangan daripada mereka yang

mulai pacaran pada usia yang lebih lanjut.

g. Pengalaman pacaran/kencan (hubungan afeksi)

Individu yang menjalin hubungan afeksi/pacaran dari umur yang lebih

dini, cenderung lebih permisif terhadap perilaku seks bebas begitu juga

halnya dengan individu yang telah lebih banyak berpacaran dari individu

yang berusia sebaya dengannya.

h. Orang tua

Orang tua sendiri, baik karena ketidaktahuannya maupun karena sikapnya

yang masih mentabukkan pembicaraan mengenai seks dengan anak tidak

terbuka pada anak, malah cenderung membuat jarak pada anak mengenai

masalah seks.
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i. Teman sebaya (peers group)

Remaja cenderung untuk membuat standar seksual sesuai dengan standar

teman sebaya secara umum, remaja cenderung untuk menjadi lebih aktif

secara seksual apabila memiliki kelompok teman sebaya yang demikian,

serta apabila mereka mempercayai bahwa teman sebayanya aktif secara

seksual (disamping kenyataan bahwa teman sebayanya sebenarnya

memang aktif atau tidak secara seksual) pengaruh kelompok teman sebaya

pada aktivitas seksual remaja terjadi melalui dua cara yang berbeda,

namun saling mendukung, pertama, ketika kelompok teman sebaya aktif

secara seksual, mereka menciptakan suatu standar normatif bahwa

hubungan seks bebas adalah suatu yang dapat diterima, kedua, teman

sebaya menyebabkan perilaku seksual satu sama lainnya secara langsung,

baik melalui komunikasi diantara teman ataupun dengan pasangan

seksualnya.

j. Kebebasan

Kebebasan sosial dan seksual yang tinggi berkorelasi dengan sikap

permisif dalam seks yang tinggi.

k. Daya tarik seksual

Mereka yang merasa paling menarik secara seksual dan sosial ternyata

memiliki tingkat yang paling tinggi dalam sikap permisif dalam

melakukan seks bebas.

l. Standar orang tua vs standar teman

Remaja yang orangtuanya konservatif dan menjadikan orangtua sebagai

acuan yang utama lebih kurang kemungkinannya untuk melakukan seks
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bebas daripada mereka yang menjadikan teman sebaya sebagai acuan

utama.

m. Saudara kandung

Remaja, secara khusus remaja puteri dipengaruhi oleh sikap dan tingkah

laku saudara kandung dengan jenis kelamin yang sama.

n. Gender

Remaja puteri cenderung bersikap permisif dalam hal seksual daripada

remaja pria. Remaja puteri lebih menekankan pada kualitas hubungan

yang sedang dijalin sebelum terjadinya seks bebas.

o. Ketidakhadiran ayah

Remaja secara khusus yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga tanpa

ayah lebih mungkin untuk mencari hubungan seks bebas sebagai alat

untuk menemukan afeksi dan persetujuan sosial daripada remaja yang

tumbuh dengan adanya ayah.

p. Ketidakhadiran orang tua

Jika ada remaja yang berperilaku seks bebas, itu hanya bebasnya

pergaulan, dan mungkin penyebabnya dari faktor bimbingan dan pola asuh

dari orangtua di rumah yang tidak peduli atau tidak terbuka untuk

membicarakan masalah seks pada anaknya, padahal disaat ini dunia remaja

semakin bebas. Pada keluarga yang berada di kota besar, sudah merupakan

suatu pola kehidupan yang wajar di mana ayah dan ibu bekerja. Hal

tersebut seringkali mengakibatkan kehidupan anak-anak mereka kurang

mendapatkan pengawasan orang tua dan memiliki kebebasan yang terlalu

besar.
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q. Kecenderungan pergaulan yang makin bebas

Di pihak lain, tidak dapat dipungkiri adanya kecenderungan pergaulan

yang makin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat, sebagai akibat

berkembangnya peran dan pendidikan wanita sehingga kedudukan wanita

makin sejajar dengan pria.

r. Penyebaran Informasi Melalui Media Massa

Kecenderungan pelanggaran makin meningkat oleh karena adanya

penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa yang

dengan adanya tekhnologi yang semakin berkembang (video kaset, foto

kopi, vcd, hp, internet) menjadi tidak terbendung lagi. Remaja yang

sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa

yang dilihat atau didengarnya dari media massa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perilaku seks

bebas adalah dari dalam keluarga, media massa, dan dari pengaruh teman

sebaya (www.psychologymania.com diakses tanggal 14 April 2015).

3. Dampak Seks Bebas

Saat ini, yang menjadi momok menakutkan dari pergaulan bebas (seks bebas)

adalah penyebaran penyakit HIV/AIDS yang tidak terkendali, dan tidak bisa

disembuhkan, karena belum ada obat untuk menyembuhkannya. Sekali

seseorang terkena HIV/AIDS. Bagi seorang yang beragama, penyiksaan akibat

penyakit ini adalah dunia akhirat bagi seorang pelaku kemudian dia tertular

ataupun menularkannya kepada orang lain.



38

Hal lain dari dampak pergaulan bebas adalah kehamilan di luar nikah (bagi

remaja sangat rentang). Kehamilan diluar nikah bisa menyebabkan masalah

sosial baru, hingga aborsi. Bagi budaya timur, kehamilan diluar nikah adalah

sebuah aib yang sangat memalukan. Sehingga, cara yang “terbaik” untuk

menutupi rasa malu tersebut adalah dengan melakukan aborsi. Dengan aborsi,

bukannya masalah akan selesai, tetapi akan berlanjut kemasalah selanjutnya,

dari masalah kesehatan, hingga ke masuk ke ranah hukum (pembunuhan) dan

seterusnya. Jika diihat disini, yang menjadi korban dari dampak pergaulan

bebas adalah perempuan menengambil porsi terbesar dampak negatifnya,

karena ini menyangkut dengan seks yang dapat mengakibatkan kehamilan

bagi perempuan. (www.psychologymania.com diakses tanggal 14 April 2015)

Selain itu, dampak dari pergaulan bebas, adalah hancurnya tatanan sosial dan

budaya serta agama dalam masyarakat. Aturan sosial (etika), budaya dan

agama tidak lagi menjadi tolak ukur tingkah laku, tetapi merupakan halangan

untuk berbuat. Hal inilah yang akan menyebabkan kekacauan, dan

ketimpangan dalam masyarakat. (www.psychologymania.com diakses tanggal

14 April 2015)

Akibat seks pranikah pada remaja, akan membuat remaja menghadapi

masalah-masalah yang cukup rumit, baik masalah fisik, sosial, maupun

psikologis. Seks pranikah remaja bahkan akan menghancurkan masa depan

remaja sendiri, karena penerimaan sosial akan seks pranikah masih sangat

kuat, apalagi budaya-budaya timur.
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Menurut Chytia (2003) akibat terjadinya hubungan seksual pranikah bagi

remaja dalah sebagai berikut:

a. Kehamilan --- Hubungan seks satu kali saja bisa mengakibatkan

kehamilan bila dilakukan pada masa subur/ masa ovulasi.

b. Aborsi tidak aman --- Menggugurkan kandungan dengan cara aborsi tidak

aman dapat mengakibatkan kematian.

c. Penyakit kelamin --- Definisi penyakit kelamin menurut Sa’abah (2001)

yaitu penyakit yang diakibatkan oleh infeksi diikuti peradangan dan

ditularkan melalui hubungan seksual. Hubungan seks satu kali saja dapat

menularkan penyakit bila dilakukan dengan orang yang tertular salah satu

penyakit kelamin. (www.psychologymania.com diakses tanggal 14 April

2015)

Sedangkan menurut Sarwono (2003), akibat seks bebas pada remaja antara

lain:

a. Terjadinya kehamilan diluar nikah khususnya pada remaja perempuan,

karena saat remaja tersebut melakukan hubungan seks diluar pernikahan

kebanyakan tidak mengetahui masa suburnya.

b. Terjangkitnya PMS (penyakit menular seksual) berupa bakteri, parasit,

jamur, dan virus.

c. Kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan/sekolahnya kejenjang yang

lebih tinggi.

d. Semakin sulit melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih

baik.
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e. Kesulitan mengurus anak, karena biasanya usia remaja masih sangat muda

dan tidak adanya persiapan.

f. Kurangnya mendapatkan kesejahteraan yang baik untuk pendidikan dan

kesehatan bagi remaja itu sendiri ataupun anaknya.

g. Biasanya anak yang lahir dari remaja yang tidak mempunyai persiapan

apapun, bila anak yang dilahirkan adalah wanita maka ia akan berakhir

seperti ibunya (www.psychologymania.com diakses tanggal 14 April

2015).

F. Landasan Teoritis

Penelitian mengenai pengaruh komunikasi antarpribadi ibu dengan remaja putri

terhadap pengetahuan bahaya seks bebas dikalangan remaja dapat dijelaskan

melalui teori S-O-R (Stimulus Organism Respons) yang beranggapan bahwa

organisme menghasilkan prilaku tertentu jika ada stimulus tertentu pula. Jadi efek

yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga

seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan

reaksi komunikan. Pada awalnya model ini dikenal sebagai model Stimulus-

Organism-Respon dimana unsur-unsur dasar ini terdiri dari:

a. Pesan atau Stimulus

b. Komunikan

c. Efek atau Respon (Effendy, 2003:255)

Unsur-unsur yang ada dalam teori ini menggambarkan bagaimana proses

komunikasi antarpribadi ibu mempengaruhi pengetahuan remaja putri akan
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bahaya seks bebas. Pertama, stimulus atau pesan adalah rangsangan atau dorongan

berupa pesan yang dalam ini merupakan pesan yang diberikan oleh ibu kepada

putrinya mengenai bahaya seks bebas. Yang kedua, organisme atau seorang

penerima pesan, dalam hal ini yang menjadi organism nya ialah remaja putri

sebagai penerima pesan. Ketiga, ialah respon atau reaksi, efek, pengaruh atau

tanggapan, dalam hal ini pengaruhnya ialah pengetahuan remaja putri akan

bahaya seks bebas sebagai hasil dari komunikasi antarpribadi dengan ibunya.

Menurut Hovland dalam Effendy (2003:255) Proses perubahan perilaku tersebut

menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari :

a. Stimulus (rangsangan) yang diberikan pada organism dapat diterima atau

ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti

stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti

disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organism berarti ada perhatian

dari individu dan stimulus tersebut efektif.

b. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organism (diterima) maka

ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya.

c. Setelah itu organism mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi

kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya

(bersikap).
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G. Kerangka Pemikiran

Sebagai orang tua sudah sepatutnya memahami dengan baik bagaimana peran

orang tua berpengaruh terhadap pengetahuan remaja putri tentang bahaya seks

bebas. Tentu saja penelitian ini sesuai dengan tujuan komunikasi antarpribadi,

yang salah satunya ialah perkembangan intelektual dan sosial. Karena orang tua

ialah awal terbentuknya kepribadian anak, sehingga tingkah laku atau perbuatan

anak dapat positif atau negatif dari pendidikan yang orang tua berikan kepada

anaknya.

Penelitian ini bisa dikaji menggunakan teori S-O-R (Stimulus Organism Respons).

Ibu yang menjadi komponen dalam teori ini memberikan stimulus atau

rangsangan sehingga remaja putri memahami akan bahaya seks bebas. Yang

nantinya diharapkan sikap remaja putri dalam memahami pengetahuan seks bebas

berubah. Untuk keberhasilan dalam mengubah sikap maka komunikator perlu

memberikan tambahan stimulus (penguatan) agar remaja putri mau mengubah

sikap.

Efek yang ditimbulkan dari proses komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh

ibu dengan remaja putri pada penelitian ini hanya sebatas pada area kognitif. Hal

ini dikarenakan penelitian ini hanya untuk mengetahui pengetahuan bahaya seks

bebas yang dalam posisinya berada pada variabel Y. Sementara pengaruh

komunikasi antarpribadi ibu dengan remaja putri berada pada posisi variabel X.
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Bagan kerangka pikir penelitian :

PENGARUH KOMUNIKASI ANTARPRIBADI IBU DENGAN REMAJA
PUTRI TERHADAP PENGETAHUAN BAHAYA SEKS BEBAS

DIKALANGAN REMAJA PUTRI

Variabel X
Komunikasi antarpribadi ibu

dengan remaja putri

a. Aspek Komunikasi
Antarpribadi

b. Bentuk Komunikasi
Antarpribadi

c. Tujuan Komunikasi
Antarpribadi

Variabel Y
(Pengetahuan Remaja putri)

a. Perilaku seks bebas
b. Penyebab perilaku seks bebas
c. Dampak perilaku seks bebas

Ibu Remaja Putri
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H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima

untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta maupun kondisi yang

sedang diamati sebagai petunjuk dan langkah penelitian selanjutnya. Hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ho : Tidak ada pengaruh Komunikasi Antarpribadi Ibu dengan Remaja Putri

terhadap Pengetahuan Bahaya Seks Bebas Dikalangan Remaja Putri.

Ha : Ada pengaruh Komunikasi Antarpribadi Ibu dengan Remaja Putri terhadap

Pengetahuan Bahaya Seks Bebas Dikalangan Remaja Putri.


