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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar belakang 

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal pokok dalam 

rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa. hal ini,dapat diwujudkan secara 

optimal melalui penyelenggaraan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah 

setiap kegiatan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan. tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana 

kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar, rujukan dan 

atau upaya kesehatan penunjang. Selain itu, sarana kesehatan dapat juga 

dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan (Aslam, 

2013). 

Remaja adalah tahapan kehidupan yang dilalui oleh setiap manusia 

dalam proses perkembangan sejak lahir sampai pada masa peralihan, dari 

masa kanak-kanak menuju masa dewasa (BKKBN, 2009). Perkembangan 

emosi pada masa remaja ditandai dengan sifat emosional yang meledak-ledak 

dan sulit untuk dikendalikan. Hal ini disebabkan adanya konflik peran yang 

dialami remaja. Jika seseorang remaja tidak berhasil mengatasi situasi ini, 

maka remaja akan terperangkap masuk dalam hal yang negatif, salah satu 

diantaranya perilaku seks bebas atau penyalahgunaan narkoba (Efendi, 2006)  

Menurut Kartono (2008), perilaku seks bebas yang terjadi berdasarkan 

kepada dorongan seksual yang sangat kuat serta tidak sanggup mengontrol 

dorongan seksual. Perilaku seks bebas dipandang sebagai salah satu aktivitas 
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yang tidak bermoral dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan 

adat istiadat. Para penganut perilaku seks bebas kurang memiliki kontrol diri, 

sehingga tidak bisa mengendalikan dorongan seksualnya secara wajar. 

Perilaku seks bebas menyebabkan dan menumbuhkan sikap yang tidak 

bertanggung jawab tanpa kedewasaan dan peradaban. 

Perilaku seks bebas dapat dipengaruhi oleh banyak hal, selain dari 

faktor pengetahuan juga dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, orang lain   

yang dianggap penting, media massa, pengalaman pribadi, lembaga 

pendidikan, lembaga agama dan emosi dari dalam individu. Sikap  seks bebas 

bisa berwujud positif maupun negatif, sikap positif kecenderungan tindakan 

adalah mendukung seksual pranikah, sedangkan sikap negatif kecenderungan 

tindakan adalah menghindari seks bebas (Azwar, 2009) 

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mampu 

berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang baik. Remaja seharusnya 

lebih mampu membedakan yang baik dan buruk. Tuntutan dan harapan 

masyarakat adalah menginginkan agar remaja menjadi manusia bermoral dan 

intelek, sehingga mampu membersihkan ketimpangan–ketimpangan sosial 

yang ada di dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Remaja merupakan 

generasi yang seharusnya dituntut untuk mengembangkan profesionalisme, 

untuk membangun negara dan menegakkan norma-norma sosial (Soetjininsih, 

2007). 

Hasil survei BKKBN (2014) menyatakan bahwa 46 persen remaja 

berusia 15-19 tahun sudah berhubungan seksual. Data Sensus Nasional 2008 

menunjukkan 48-51 persen perempuan hamil adalah remaja. Hal tersebut, 
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sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widiastuti, (2008) yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan 

dengan perilaku seks, 65,5% siswa memiliki sikap kurang baik, 61,9% siswa 

memiliki pengetahuan kurang dan 65,5% siswa memiliki perilaku seks 

kurang baik. 

Penelitian yang sama dilakukan oleh Suwarni dan Selviana  (2015) 

menunjukkan pada remaja SMP dan SMA yang ada di 6 kecamatan kota 

Pontianak, bahwa inisiasi seks remaja diawali dengan pegangan tangan 

(82,7%), berpelukan (60,7%), cium pipi (66%), meraba daerah sensitif 

(19,3%), seks oral (7%), seks anal (4%) dan intercourse (14,7%). (Suwarni 

dan Selviana,2015) 

Penelitian Kusumastuti (2010) menunjukan bahwa pengetahuan seksual 

pranikah remaja kelas X SMAN 3 Surakarta,yaitu remaja mempunyai 

pengetahuan yang baik tentang seksual pranikah, dengan jumlah 116 remaja 

(63%),mempunyai pengetahuan cukup dengan jumlah 37 remaja (20,1%) dan 

mempunyai pengetahuan kurang 31 remaja (16,9%) dan sikap seksual 

pranikah remaja menunjukan (62,5%) termasuk dalam kategori sikap negatif 

dan (37,5%) mempunyai sikap positif.(Kusumastuti,2010) 

Kota Pontianak sebagai kota terbesar di Kalimantan Barat juga telah 

mempunyai masalah dengan perilaku remaja. Ditemukan sebesar 4,92% 

remaja pada tahun 2008 sudah berperilaku seksual aktif.  Fenomena 

terjadinya perilaku seks pra nikah di kalangan remaja kota Pontianak dapat 

terlihat juga berdasarkan data klasifikasi dan presentasi kasus konseling dari 

PKBI kota Pontianak tahun 2009, didapatkan 20 orang yang melakukan 
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konseling terdiri dari 5,05% mitra lama dan mitra baru 15,15% mitra baru 

menyatakan pernah melakukan hubungan seks pranikah, sedangkan yang 

mengalami hamil pra nikah dari mitra lama dan mitra baru yang melakukan 

konseling di dapatkan 7,07% (Taufik, 2012) 

Perilaku seks bebas merupakan salah satu perilaku yang saat ini 

menjadi pusat perhatian pemerintah Kota Pontianak yang harus ditertibkan, 

terutama pada rumah kos-kosan. Kecamatan Pontianak Kota merupakan salah 

satu kecamatan yang terdapat banyak rumah kos-kosan. Berdasarkan hasil 

wawancara, dan informasi dari warga setempat yang tinggal di lingkungan 

tersebut (salah  satu rumah kos yang ada  di jalan ampera), telah di lakukan 

razia  oleh satpol PP, dan ditemukan pasangan di luar nikah tinggal 

bersama.Rumah kos  tersebut  tidak memiliki pengawasan dan penjagaan dari 

pemilik. 

Kos-kosan merupakan hal yang tidak dapat lepas dari kehidupan 

mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah. 

Banyaknya mahasiswa yang memilih untuk kuliah di kota-kota besar semakin 

menambah jumlah jumlah rumah kos atau kontrakan. Beragam kos-kosan 

yang ditawarkan dengan dukungan fasilitas yang ada untuk menunjang 

kehidupan mahasiswa agar merasa nyaman telah memilih kos tersebut 

sebagai tempat tinggal. Nyaman menjalankan tugasnya untuk menuntut ilmu. 

Selain fasilitas, lingkungan tempat kos serta jenis kos pun perlu diperhatikan. 

Orang tua yang memiliki anak yang akan melanjutkan pendidikan di luar kota 

tentu akan memberi hak kepada anak untuk memilih rumah kos yang 

baik dengan tujuan agar anak dapat merasa semakin mandiri dan dewasa. 
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Hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap 10 orang pemilik kos 

diperoleh hasil yaitu: 7 orang atau 70% tidak memiliki pengetahuan dalam 

melakukan pencegahan seks bebas, pemilik kos beralasan bahwa yang kos 

adalah para mahasiswa yang mempunyai pendidikan tinggi dan tentunya 

mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, 6 orang atau 60% kurang 

memberikan sikap yang baik dalam mencegah seks bebas dan 8 orang atau 

80% pemilik kos sangat kurang memberikan pengawasan seperti jarang 

melakukan kunjungan ke tempat kosnya dan tidak adanya keamanan untuk 

menjaga terjadinya perilaku seks bebas. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan antara pengetahuan, sikap dan 

pengawasan pemilik kos dengan upaya pencegahan seks bebas dikalangan 

penghuni kos di Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2016”. 

I.2 Rumusan Masalah 

Seks bebas banyak terjadi di kalangan rumah kos yang berada di Kota 

Pontianak, terjadinya seks bebas di rumah kos disebabkan kurangnya 

pengetahuan, pengawasan dan sikap pemilik kos dalam mencegah terjadinya 

seks bebas, sebagian besar pemilik kos tidak tinggal bersama dengan 

penghuni kos, sehingga penghuni leluasa melakukan tindakan yang 

diinginkannya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul pertanyaan penelitian: 

“Apakah ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan pengawasan pemilik  

kos terhadap  perilaku pencegahan seks bebas  di Kecamatan Pontianak Kota 

Tahun 2016?”. 
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I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara 

pengetahuan, sikap dan pengawasan pemilik kos dengan perilaku 

pencegahan seks bebas di kalangan penghuni kos di Kecamatan Pontianak 

Kota Tahun 2016. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan penghuni kos  

terhadap upaya pencegahan seks bebas di Kecamatan Pontianak Kota 

2016. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara sikap penghuni kos terhadap 

upaya pencegahan seks bebas di Kecamatan Pontianak Kota 2016. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara pengawasaan penghuni  kos 

terhadap upaya penncegahan seks bebas di Kecamatan Pontianak Kota 

2016. 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan kemampuan di bidang penelitian serta melatih 

kemampuan analisis peneliti. 

I.4.2 Remaja dan masyarakat 

Manfaat bagi remaja dan masyarakat adalah untuk membuka wawasan 

tentang pengetahuan, sikap dan pengawasan seks bebas, sehingga terbentuk 

sikap mencegah dan menghindari terjadi perilaku seks bebas. 
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I.4.3 Bagi Institusi 

Sebagai bahan informasi mengenai terjadinya penyimpangan seks 

bebas yang dilakukan oleh penghuni kamar kos di Kecamatan Pontianak 

Kota. 

I.5 Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 
No Judul Penulis Rancangan 

penelitian 

hasil perbedaanya 

1 Hubungan 

engetahuan dan sikap 

remaja tentang seks 

bebas di SMA 

Negeri 1 bula 

kabupaten seram 

bangian timur ambon 

Rumbory  Kuantitatif Terdapat  

hubungan antara 

pengetahuan dan 

sikap remaja 

tentang seks 

bebas di SMA 

Negeri 1 Bula 

Kabupaten 

Seram Bagian 

Timur Ambon 

Variabel 

penelitian ini 

di tambah 

pengawasan 

kos lokasi 

kecamatan 

Pontianak 

kota tahun 

2016 

2 Perilaku seks bebas 

di kalangan 

mahasiswa Fakultas 

ilmu sosial dan ilmu 

Politik Universitas 

Sebelas Maret 

Surakarta 

Anna 

Salisa 

Kualitatif  Upaya 

pencegahan 

perilaku seks 

bebas dapat di 

lakukan dengan 

secara intern dan 

ekstern. 

Penelitian ini 

meneliti 

pengetahuan,

sikap dan 

pengawasan 

terhadap 

upaya 

pencegahan 

seks 

bebas,metode 

kuantitatif di 

kecamatan 

Pontianak 

kota 

3 Hubungan 

pengetahuan bahaya 

pergaulan bebas pada 

Remaja dengan 

persepsi perilaku 

seks pranikah 

Di SMA N 1 sewon 

bantul 

Ratih 

Sukmo 

Widiastuti 

Kuantitatif Ada hubungan 

bahaya 

pergaulan bebas 

pada 

remaja dengan 

persepsi perilaku 

seks pranikah 

pada remaja di 

SMA N 1 Sewon 

Bantul tahun 

2015 

Penelitian ini 

meneli 

tentang 

penegtahuan,

sikap dan 

pengawasan 

terhadap 

pencegahan 

seks bebas di 

kecamatan 

Pontianak 

kota 2016 

 

 

 


