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BAB 1 

PENDAHULUAN 
  

1.1 Latar Belakang 

Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, pada masa 

ini terjadi berbagai perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik, biologis, 

mental dan emosional serta psikososial. Masa remaja merupakan salah satu 

periode terpenting dalam kehidupan manusia. pada tahap ini, remaja akan 

mengalami kematangan organ seksual dan pencapaian kemampuan reproduksi 

yang disertai dengan berbagai perubahan dalam pertumbuhan somatis dan 

perspektif psikologis. Remaja berkembang dari makhluk aseksual menjadi 

makhluk seksual (Meilani dkk, 2014). Pada umumnya, remaja memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi (high curiousity). remaja cenderung ingin berpetualang 

menjelajah segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. selain didorong juga 

oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin mencoba 

melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa termasuk yang berkaitan 

dengan masalah seksualitas (Azwar A, 2000). 

Tidak tersedianya informasi yang akurat dan benar tentang kesehatan 

reproduksi, memaksa remaja mencari akses dan melakukan eksplorasi sendiri. 

majalah, buku dan film pornografi dan pornoaksi memaparkan kenikmatan 

hubungan seks tanpa mengajarkan tanggung jawab dan resiko yang harus 

dihadapi menjadi acuan utama mereka. mereka juga mempelajari seks dari 
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internet. Hasilnya, remaja yang beberapa generasi lalu masih malu-malu kini 

sudah melakukan hubungan seks di usia dini yaitu 13-15 tahun (Depsos RI, 

2008). 

Perkembangan zaman saat ini ikut mempengaruhi perilaku seksual dalam 

berpacaran remaja. Hal ini misalnya dapat dilihat bahwa hal yang ditabukan oleh 

remaja pada beberapa tahun yang lalu, seperti berciuman dan bercumbu kini telah 

dibenarkan oleh remaja sekarang. Bahkan ada sebagian kecil dari mereka setuju 

dengan free sex. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat perilaku 

tersebut dapat menyebabkan kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) yang 

selanjutnya memicu praktik Aborsi yang tidak aman, penularan PMS dan HIV 

/AIDS bahkan kematian (Delamater, 2007). 

Berdasarkan SDKI 2012, di Indonesia Age Specific Fertility Rate (ASFR 

untuk kelompok umur 15-19 tahun) secara umum turun tidak signifikan dari 51 ke 

48 per 1000 kelahiran (SDKI 2007 dan SDKI 2012), masih jauh dari angka yang 

diharapkan pada Rencana Strategis BKKBN yaitu 38 per 1000 kelahiran (pada 

tahun 2019) hal ini berarti, menunjukan masih tingginya kejadian kelahiran pada 

remaja di Indonesia (BKKBN, 2015). Berdasarkan data dan survei yang 

dilakukan Pusat Studi Seksualitas Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 

tahun 2006, sekitar 15% remaja telah melakukan hubungan seksual sebelum 

menikah. Sekitar 85% dilakukan pertama pada usia 13-15 tahun (Meilani dkk, 

2014). 
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Survei Internasional yang dilakukan Bayer Healthcare Pharmaceutical 

terhadap 6.000 remaja di 26 negara mengungkapkan, ada peningkatan jumlah 

remaja yang melakukan seks tidak aman seperti di Perancis angkanya mencapai 

111%, 39% di Amerika Serikat, dan 19% di Inggris pada tahun 2011. Di 

Indonesia 63% remaja sudah pernah melakukan kontak seksual dengan lawan 

jenisnya, dan 21% pernah melakukan aborsi (BKKBN, 2008). Perilaku seksual 

yang tidak sehat dikalangan remaja cenderung meningkat. Sekitar 1% remaja 

perempuan berusia 15-24 tahun pernah melakukan hubungan seksual sebelum 

menikah. Sedangkan remaja laki-laki yang melakukan hal yang sama angkanya 

lebih tinggi, yaitu 26%.  

Perilaku seksual remaja di Indonesia saat ini sudah sangat 

mengkhawatirkan, termasuk di Kalimantan barat. Hal ini dapat dilihat dari data 

tentang perilaku seksual pranikah remaja di kota Pontianak provinsi Kalimantan 

barat menunjukan bahwa 56,9% pernah kissing, 30,7% pernah necking, 13,8% 

pernah petting, 7,2% oral seks, 5,5% anal seks, dan 14,7% pernah melakukan 

intercourse (Suwarni, 2009). Hal ini menunjukan angka perilaku seks bebas 

(intercourse) yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka perilaku seks 

bebas remaja yang pernah dirilis oleh Kementrian Kesehatan tahun 2009 yaitu 

6,9% di empat kota besar yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya (Suwarni dan 

Selviana, 2015). 

Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, 

yang menunjukan Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (Age Spesific 
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Fertility Rate/ASFR) 15-19 di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 104. Artinya 

dari 1000 kelahiran, 104 diantaranya adalah dilahirkan oleh ibu yang berumur 15-

19 tahun. Sementara pada tahun yang sama ASFR rata-rata hanya mencapai 48. 

Angka 104 berdasarkan Angka kelahiran Menurut Umur 15-19 tahun ini 

sekaligus menempatkan provinsi Kalimantan Barat tertinggi secara nasional (Adi, 

2014). 

Survei oleh WHO (World Hearth Organization) tahun 2003 tentang 

pendidikan seks membuktikan, pendidikan seks bisa mengurangi atau mencegah 

perilaku hubungan seks sembarangan, Yang berarti juga dapat mengurangi 

tertularnya penyakit-penyakit akibat hubungan seks bebas. Pendidikan seks atau 

pendidikan mengenai kesehatan reproduksi atau dikenal sex education sudah 

seharusnya diberikan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja, 

baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Ini penting untuk mencegah 

biasnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja juga 

sebagai imunitas terhadap pergaulan di zaman sekarang ini (Pratama dkk, 2014).   

 Pengetahuan mengenai seks penting diberikan pada usia remaja, karena 

pada masa ini kita ketahui fungsi-fungsi hormonal sedang meningkat dan ini 

menyebabkan anak mudah terangsang. Ia mulai memperhatikan lawan jenisnya. 

Disamping itu perlu diketahui bahwa pada usia remaja hal yang menonjol adalah 

sifat mudah terpengaruh terhadap lingkungan dan rasa ingin tahu terhadap hal-hal 

baru yang dihadapinya. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami akibat yang 

tidak diinginkan, maka sebaiknya ia diberi pengetahuan tentang seks yang 
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lengkap dan benar beserta akibat buruk bagi dirinya (Irianto, 2014). Walaupun 

demikian, pada kenyataannya penerapan edukasi seks belum banyak dilakukan 

oleh banyak orang tua, terutama mereka yang masih berpegang teguh terhadap 

paham-paham tradisional yang masih menganggap seks sebagai suatu hal yang 

tabu dan rahasia (Pangemanan, 2015). 

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dalam 

hal ini sebagai salah satu instansi pemerintah, merespon melalui Pengembangan 

Program Generasi Berencana (Genre). Salah satunya yaitu dengan pendekatan 

kepada keluarga yang mempunyai remaja yang dilakukan melalui pengembangan 

kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Pendekatan ini didasari oleh hasil 

Survey Demografi Kependudukan Indonesia (SDKI, 2003), yang menunjukan 

bahwa remaja lebih menyukai untuk menceritakan permasalahannya kepada 

teman sebaya (71%), orang tua (31%). Meskipun remaja lebih memilih 

menceritakan permasalahan kepada teman sebayanya, namun peran keluarga tetap 

penting karena remaja masih dalam pembinaan dan pengasuhan orang tua, dimana 

pembentukan karakter remaja dimulai dari keluarga (BKKBN, 2012). Oleh sebab 

itu, pemerintah melakukan pendidikan seksual melalui keluarga dengan ibu 

sebagai figur yang lebih dekat (Meilani dkk, 2014).  

Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah suatu kelompok / wadah 

kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang 

dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua dalam 

rangka pembinaan tumbuh kembang remaja. Selain itu, BKR juga sebagai wadah 
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komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang 

sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga dapat memberikan 

pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama (Tripuspita dan Ginanjar, 

2014). Melalui komunikasi, orang tua hendaknya menjadi sumber informasi dan 

pendidik utama tentang kesehatan reproduksi remaja, juga tentang perencanaan 

kehidupan remaja di masa yang akan datang.  

Kelompok Bina Keluarga ini telah dikembangkan di seluruh provinsi 

Indonesia, dan sampai dengan Desember 2014 telah terbentuk dan berkembang 

sebanyak 33.779 kelompok. jumlah yang banyak tersebut perlu dikelola dan 

dibina secara berkesinambungan (BKKBN, 2015). Kelompok Bina Keluarga yang 

ada di Kalimantan Barat berjumlah 133 kelompok, jumlah kelompok yang aktif 

BKR sebanyak 123 kelompok, kelompok aktif terhadap kelompok BKR sebanyak 

92%, jumlah keluarga remaja sebanyak 5.311 kelompok, jumlah keluarga Remaja 

yang aktif BKR sebanyak 2.426 kelompok, dan 45% keluarga aktif terhadap 

keluarga remaja (BKKBN, 2013). 

Dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja, orang tua perlu 

dibekali pengetahuan mengenai cara mendidik remaja, cara berkomunikasi 

dengan remaja, dan cara menyelesaikan permasalahan remaja, hal tersebut 

diperlukan agar menciptakan keluarga yang harmonis. Orang tua yang bijak akan 

memposisikan diri mereka selain sebagai pendidik juga dapat dijadikan sebagai 

sahabat. modal dasar yang harus dimiliki orang tua adalah pengetahuan dan 

keterampilan dalam mendidik anak khususnya remaja. pengetahuan dan 
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keterampilan tersebut dapat diperoleh salah satunya melalui kelompok bina 

keluarga remaja (BKR). Dengan adanya program Bina Keluarga Remaja (BKR) 

maka diharapkan orang tua dan anggota keluarganya dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh 

kembang remaja agar berperan dalam rangka peningkatan kesetaraan, pembinaan 

dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok (Tripuspita, dkk. 2014). 

  Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan di Desa Pematang 

Tujuh Kecamatan Rasau Jaya terhadap 10 orang responden yang mempunyai 

anak remaja usia 10-24 tahun dengan melakukan wawancara kepada 5 orang ibu 

yang mengikuti BKR dan 5 orang ibu yang tidak mengikuti BKR. Dari hasil 

survei yang dilakukan kepada ibu yang mengikuti BKR mempunyai pengetahuan 

dan sikap yang baik tentang pendidikan seksual terhadap remajanya. sedangkan 

kepada ibu yang tidak mengikuti BKR mempunyai pengetahuan dan sikap yang 

kurang baik tentang pendidikan seksual terhadap remajanya. Hal ini karena ibu 

yang tidak mengikuti BKR tersebut merasa kurang pantas atau tabu jika 

membahas hal tentang seks pada anak remaja yang belum menikah serta merasa 

belum mempunyai pengetahuan yang baik tentang pendidikan seksual remaja.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti bermaksud untuk mengetahui 

perbedaan antara pengetahuan dan sikap ibu tentang pendidikan seksual remaja 

menurut status keikutsertaan ibu dalam kelompok Bina Keluarga Remaja di Desa 

Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan hal diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “ Apakah ada perbedaan antara pengetahuan dan sikap ibu 

tentang pendidikan seksual remaja menurut status keikutsertaan ibu dalam 

kelompok Bina Keluarga Remaja di Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau 

Jaya?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui perbedaan antara 

pengetahuan dan sikap ibu tentang pendidikan seksual remaja menurut 

status keikutsertaan ibu dalam kelompok Bina Keluarga Remaja di Desa 

Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Menganalisis perbedaan antara pengetahuan ibu tentang pendidikan 

seksual remaja menurut status keikutsertaan ibu dalam kelompok Bina 

Keluarga Remaja di Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya. 

2. Menganalisis perbedaan antara sikap ibu tentang  pendidikan seksual 

remaja menurut status keikutsertaan ibu dalam kelompok Bina Keluarga 

Remaja di Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi BKKBN  

Sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan program Bina Keluarga 

Remaja tentang pendidikan seksual remaja. 

1.4.2 Bagi Orang tua 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi orang tua tentang 

pengetahuan mengenai pendidikan seksual remaja. 

1.4.3 Bagi Remaja 

Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pertumbuhan dan 

perkembangan remaja, guna menumbuhkan remaja berkualitas dan 

bernorma sehingga dapat menjadi remaja yang memiliki perilaku yang 

sehat dan bertanggung jawab. 

1.4.4 Bagi Peneliti   

Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan, menjadi suatu reverensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian terdahulu yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian – penelitian yang sebelumnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 
Keaslian Penelitian 

 
No Nama 

(Tahun) 
Judul Penelitian Metode Hasil Perbedaan 

1. Maysar
oh 
(2004) 

Perbedaan dan sikap 
ibu terhadap pendidikan 
kesehatan reproduksi 
remaja menurut status 
keikutsertaan ibu dalam 
program Bina Keluarga 
Remaja (BKR) di 
Kelurahan Siwalan 
Kecamatan  
Gayamsari 

Cross 
sectional 
 

Mayoritas pengetahuan 
dan sikap ibu terhadap 
pendidikan kesehatan 
reproduksi remaja pada 
ibu yang mengikuti 
program BKR daripada 
ibu yang tidak mengikuti 
program BKR 

Penelitian 
ini memiliki 
perbedaan 
pada 
metode 
yaitu cross 
sectional 
 

2. Sari 
Puspita 
(2015) 

Efektivitas pelaksanaan 
program Bina Keluarga 
Remaja (BKR) pada 
Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Keluarga Berencana di 
Kecamatan Medan Deli 

Kuantitat
if 

Ketepatan sasaran program 
Bina Keluarga Remaja, 
sosialisasi program Bina 
Keluarga Remaja, media 
sosialisasi, tujuan program 
Bina Keluarga Remaja 
diperoleh hasil sangat 
efektif 

Penelitian 
ini memiliki 
perbedaan 
yaitu 
menggunak
an teknik 
purposive 
sampling 

3. Nina 
Zuhana
, Nur 
Chabib
ah, Nur 
Anis 
Kurlila
h 
(2016) 

Motivasi orang tua 
yang memiliki remaja 
putri dan keikutsertaan 
dalam mengikuti Bina 
Keluarga Remaja 

Deskripti
f 
Korelatif 

Hasil penelitian dari 
separuh ibu yang memiliki 
remaja mempunyai 
motivasi rendah yaitu 37 
orang (54,4%), tidak ikut 
serta dalam kegiatan ada 
36 orang (52,94%) untuk 
mengikuti kegiatan Bina 
Keluarga Remaja. terdapat 
hubungan antara motivasi 
dengan keikutsertaan 
orang tua dalam mengikuti 
Bina Keluarga Remaja 
 

Penelitian 
ini memiliki 
perbedaan 
variabel 
yaitu 
motivasi. 
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