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ABSTRAK

Nugroho Kukuh M
HUBUNGAN DUKUNGAN ORANGTUA
SEKSUAL ANAK REMAJA DI SMA M

DENGAN

PERILAKU

52 halaman + 9 tabel + 2 gambar + 13 lampiran + xiv
Latar Belakang: Perilaku seksual merupakan salah satu permasalahan yang
sering muncul pada remaja. Pengawasan serta dukungan orangtua sangat
diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan remaja. Orangtua merupakan
sosok penting dalam kehidupan remaja. Pola asuh yang diberikan juga akan
berpengaruh terhadap perilaku seksual remaja, selain itu nasehat serta dukungan
orangtua juga akan berpengaruh dalam perilaku seksual remaja. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui bagaimana hubungan dukungan orangtua dengan perilaku
seksual anak remaja di SMA M.
Metode: Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif
korelasional dengan metode cross sectional. Variabel bebas dalam penelitian ini
adalah dukungan orangtua, sementara variabel terikat dalam penelitian ini
perilaku seksual. Populasi dalam penelitian yaitu pada siswa siswi SMA kelas X
dan XI peminatan IPA dan IPS berjumlah 480. Sampel yang digunakan sebanyak
237 respon dengan menggunakan teknik kuota sampling. Pengambilan data
menggunakan kuesioner dan analisa data menggunakan uji korelasi Somers’d.
Hasil : Analisa korelasi Somers’d nilai p 0,00 dan kekuatan korelasi – 0,244
yang berarti ada korelasi bermakna antara dukungan orangtua dengan perilaku
seksual anak remaja, tetapi kekuatan lemah, arah korelasi negatif berarti semakin
tinggi dukungan orangtua semakin rendah perilaku seksual anak remaja.
Simpulan : Penelitian ini ada hubungan yang bermakna antara dukungan orangtua
dengan perilaku seksual anak remaja di SMA M.
Kata Kunci
: Dukungan orangtua, perilaku seksual, anak remaja.
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ABSTRACT
Nugroho Kukuh M
THE RELATIONSHIP OF PARENTS SUPPORT WITH SEXUAL
BEHAVIOR OF ADOLESCENT CHILDREN IN M SENIOR HIGH
SCHOOL
56 pages + 9 tables + 2 pictures + 13 appencices + xiv
Background: Sexual behavior is one of the problems that often arises in
adolescents. Parental supervision and support is needed to solve adolescent
problems. Parents are an important figure in teenage life. The pattern of care
provided will also affect adolescent sexual behavior, besides that parental advice
and support will also affect adolescent sexual behavior. The purpose of this study
was to determine how the relationship between parental support and adolescent
sexual behavior at M Senior High School.
Method: This research is a quantitative study with a descriptive correlational
approach with a cross sectional method. The independent variable in this study is
parental support, while the dependent variable in this study is sexual behavior.
The population in this study is the high school students of class X and XI
specialization in science and social studies totaling 480. The sample used was 237
responses using quota sampling techniques. Retrieval of data using questionnaires
and data analysis using Somers'd correlation test.
Results: Somers' correlation analysis p value 0.00 which means there is a
significant correlation between parental support with adolescent sexual behavior
and strength of correlation - 0.244 which means weak strength and negative
correlation direction means the higher the parental support the lower adolescent
sexual behavior.
Conclusion: This study has a significant relationship between parental support
and adolescent sexual behavior at M Senior High School.
Keywords
References

: Parental support, sexual behavior, adolescent.
: 34 (2003 – 2017)
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PERSEMBAHAN
“Kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata
yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan
tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras,
serta mulut yang akan selalu bedoa”
Alhamdulilahirrabilalaim
Segala puji bagi Allah SWT, kita memujinya dan meminta pertolongan,
pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari
kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat
dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima
kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan
Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa,
dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga
aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,..
Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua
pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala
perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya..
Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu.. dan terima kasih
juga atas dukungan keluarga saya yang selalu menghibur dan memotivasi terus
berjuang mencari ilmu.
Dan tak lupa pula saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang
senantiasa mendukung dan mendampingiku :

1.

2.

3.

4.
5.

Buat kedua pembimbing saya Ibu Ns. Nopi Nur Khasanah, M.Kep., Sp. Kep. An
dan Ibu Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp. Kep. An yang selama ini telah
tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan
saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya,
agar saya menjadi lebih baik. yang selalu sabar, memberikan motivasi
arahan selama bimbingan sehingga lebih memahami bagaimana
memanfaatkan ilmu. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kedua ibu
saya, yang saya cintai.
Buat seluruh dosen FIK Unissula yang telah memberi dan membagikan
ilmunya, semoga ilmu yang di berikan berkah dan bermanfaat.
Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu tetap di
hati.
Buat semua sahabat-sahabat saya Feni, Huda, Ali, Faiz, Arifin, dan rekan
– rekan BEM FIK Kabinet Adhigana terima kasih atas motivasinya dan
supportnya.
Buat FIK-ku dan UNISSULA-ku yang selalu terlukis di hati dan
kebanggaan dimanapun berada
Buat teman sebimbingan semuanya, terima kasih juga atas kerja sama nya
selama bimbingan
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur Allhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis telah diberi
kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun
sebagai syarat tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh derajat gelar
sarjana S1 Keperawatan pada program pendidikan S1 Universitas Islam Sultan
Agung Semarang yang berjudul, “Hubungan Dukungan Orangtua dengan Perilaku
Seksual Anak Remaja di SMA M .”
Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan
ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan, arahan, dan
motivasi yang senantiasa diberikan selama ini,kepada :
1.

Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.

2.

Iwan Ardian, SKM, M.Kep Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Islam SultanAgung Semarang.

3.

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp. Kep.An Ketua Progam Studi S1
Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.

4.

Ns. Nopi Nur Khasanah, M.Kep, Sp.Kep.An selaku Pembimbing I, yang
senantiasa memberikan ilmu, bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi yang
sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
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5.

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp. Kep.An selaku Pembimbing II, yang
senantiasa memberikan ilmu, bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi yang
sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

6.

Ns. Kurnia Wijayanti, M.Kep selaku penguji I, Ns. Nopi Nur Khasanah,
M.Kep, Sp.Kep.An selaku Penguji II dan Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.
Kep.An selaku penguji III.

7.

Seluruh Dosen Pengajar dan Staf FIK UNISSULA yang telah memberikan
bekal ilmu dan pengetahuan serta bantuan kepada penulis.

8.

Seluruh guru dan tenaga pendididik di SMA M yang telah bersedia membantu
memberi informasi guna kepentingan penelitian.

9.

Orang tua saya yang selalu mendukung, Bapak Sugiyono, Ibu Tri Astuti dan
adik saya Dwi Rizky S yang telah memberikan do’a dan dukungan baik moril
maupun material selama menempuh kuliah.

10. Feni Anggraini yang telah memberikan motivasi, dukungan serta semangat
dan juga selalu sabar mendengar keluh kesah saya dalam mengerjakan
skripsi.
11. Sahabat sahabat saya M. Faiz J , Agus Arifin serta Choirul Huda dan Ahmad
Aliansyah yang senantiasa selalu memotivasi dan menyemangati dalam
mengerjakan skripsi.
12. Tim burung ababil BEM 16 yang selalu memberikan dukungan dalam
mengerjakan proposal, rekan rekan BEM FIK Unissula yang selalu memberi
semangat kepada saya.
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13. Adek – adek serta seluruh anggota BEM FIK Unissula Kabinet Adhigana
yang senantiasa selalu memotivasi dan menyemangati dalam mengerjakan
proposal.
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BEM

yang

selalu

mendengarkan keluh kesah saya dan selalu memotivasi saya. Rismawati
partner BEM yang tidak pernah lelah menyemangati saya. Noveni Arliani
partner BEM yang tidak pernah lelah menyemangati saya. Menteri kabinet
adhigana yang tidak pernah lelah menyemangati saya.
14. Teman-teman seperjuangan bimbingan dengan saya pada Departemen Anak.
15. Teman-teman angkatan S1 keperawatan angkatan 2016 yang telah berbagi
ilmu dan pengalamannya, yang saling membantu, mendukung, menyemangati
serta tidak lelah untuk berjuang bersama.
16. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu, atas bantuan dan
kerjasama yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari
kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun dari rekan-rekan semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
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