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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

Masa Remaja adalah suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam 

kehidupan seorang individu. Masa ini  merupakan periode transisi dari masa 

anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan 

pisik,mental,emosional dan sosial. Dalam perkembangan sosial Remaja 

maka Remaja mulai memisahkan diri dari Orang Tua dan mulai memperluas 

hubungan dengan teman sebaya (peer group) (Irianto,2014). 

Remaja dikenal sebagai sosok dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. 

Remaja cenderung ingin berpetualang menjelajah segala sesuatu dan 

mencoba 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).  

Selanjutnya remaja akan berkembang lebih jauh terhadap hasrat seksual 

kepada tingkah laku yang lain seperti berciuman  dan  masturbasi. 

Kecenderungan semakin meningkat oleh karena adanya penyebaran  

informasi dan rangsangan seksual melalui media massa yang dengan adanya 

teknologi canggih (video cassette, fotocopy, satelit, VCD, telepon genggam, 

internet dan lain-lain) menjadi tidak terbendungnya lagi yang sedang dalam 
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periode ingin tahu dan ingin mencoba tindakan perilaku seksual (Sarwono, 

2011). 

Banyak remaja terlibat dalam prilaku seksual berisiko yang 

berdampak pada masalah kesehatan yang tidak diinginkan. Misalnya, 

diantara siswa Sekolah Tinggi Amerika Serikat yang disurvei pada tahun 

2013, 46,8% pernah melakukan hubungan seksual, 34,0% telah melakukan 

hubungan seksual selama 3 bulan  sebelumnya, dan 15,0% telah melakukan 

hubungan seks dengan empat atau lebih orang selama hidup mereka. 

Perilaku seksual berisiko menempatkan remaja berisiko terinfeksi HIV, 

penyakit menular seksual lainnya (PMS), dan kehamilan yang tidak 

diinginkan (KTD) (Centers For Disease Control (CDC), 2014).   

Menurut Susanto (2010), di Indonesia setiap bulannya kira-kira 15 

juta remaja yang berusia 15-19 tahun melahirkan, 4 juta remaja melakukan 

aborsi dan hampir 100 juta terinfeksi PMS yang dapat disembuhkan terjadi 

pada remaja. Sedangkan Menurut Survei Indikator Kinerja Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Program Kependudukan Dan 

Keluarga Berencana tahun 2014, perilaku yang sering dilakukan remaja 

dalam berpacaran meliputi pegang tangan (88%), cium bibir: Sulawesi 

Utara dan Bali (59%); Maluku Utara (51%); Papua Barat (48%); Maluku 

47%, meraba/merangsang bagian tubuh yang sensitif: Sulawesi Utara dan 

Papua Barat (31%); Maluku Utara (24%); Bali, NTT dan Papua (22%). 

Persentase remaja yang pernah melakukan hubungan seksual pada tahun 

2012 (2,5%), tahun 2013 (3,6%), dan tahun 2014 (5,6%) (BKKBN, 2014). 
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Sementara itu dari hasil data rekapitulasi Dinas Kesehatan Kubu Raya 

(2013), kasus masalah kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Kubu 

Raya tahun 2013 antara lain adalah  50 kasus,di tahun 2014 adalah 61 

kasus,dan di tahun 2015 adalah 71 kasus. Kasus hamil diluar nikah tahun 

2013 adalah 50 kasus,di tahun 2014 adalah 61 kasus,dan pada tahun 2015 

adalah sebanyak 81 kasus. Kasus Infesi Menular Seksual pada tahun 2013 

adalah sebanyak  30 kasus, terjadi peningkatan di tahun 2014 menjadi 51 

kasus,dan pada tahun  2015 adalah 61 kasus. Kasus Abortus pada tahun 

2013 adalah  60 kasus, pada tahun 2014 menjadi 81 kasus,dan meningkat 

lagi pada tahun 2015 menjadi 91 kasus. Kasus  seks pranikah adalah 70 

kasus di tahun 2013,dan 81 kausu ditahun 2014 dan meningkat menjadi 91 

kasus pada tahun 2015 (DINKES Kubu Raya,2016).  

Upaya yang dapat disampaikan dalam pengetahuan mengenai 

seksualitas  pada remaja adalah melalui pendidikan kesehatan. Upaya-upaya 

yang terencana dengan tujuan mengubah perilaku individu, kelompok, 

keluarga dan masyarakat dapat dikatakan sebagai pendidikan kesehatan. 

Proses-prosesnya didasari oleh Ilmu Pengetahuan yang memberi kemudahan 

untuk belajar dan perubahan perilaku, baik bagi tenaga kesehatan maupun 

bagi pemakai jasa pelayanan, termasuk remaja (Maulana, 2009). 

Pendidikan Kesehatan tidak lepas halnya dari proses belajar mengajar. 

Belajar mengajar dalam prosesnya membutuhkan sebuah strategi khusus 

yang mampu meningkatkan fokus pembelajaran peserta didik sebagai 

sasarannya. Strategi yang berkembang dan mampu meningkatkan motivasi, 
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pengetahuan, dan perubahan sikap pada peserta didik terhadap sebuah 

pembelajaran. Metode pembelajaran tentu saja akan memberikan 

kesempatan untuk pemberi pendidikan dalam hal ini Public Health untuk 

mendapatkan perhatian peserta didiknya dalam pembelajaran dan mampu 

mentransfer pesan-pesan kesehatannya. Namun, pemberian pendidikan 

kesehatan dapat diberikan secara langsung kepada sasaran atau melalui 

media tertentu (Effendi, 2008).  

Promosi kesehatan adalah upaya mempengaruhi remaja agar 

menghentikan prilaku beresiko tinggi dan menggantikannya dengan perilaku 

yang aman atau paling tidak berisiko rendah. Agar efektif, program harus 

dirancang berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari sasaran setempat. 

Media promosi kesehatan berperan sangat penting dalam menyampaikan ide 

atau gagasan materi dalam promosi kesehatan. Sebelum melakukan promosi 

kesehatan perlu dilakukan pemilihan media promosi keehatan yang tepat, 

dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya jumlah audiens, 

pendidikan audiens, dan materi promosi kesehatan. Media promosi 

kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan 

sikap remaja. Beragam media promosi kesehatan yang dapat digunakan, 

diantaranya adalah media Leaflet (Purnama, 2016).   

Leaflet adalah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan 

kesehatan melalui lembaran yang dilipat. Isi informasi dapat dalam bentuk 

kalimat maupun gambar, atau kombinasi (Notoatmodjo,2007). Leaflet 

sebagai bahan ajar harus disusun secara sistematis, bahasa yang mudah 
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dimengerti dan menarik. Semua itu bertujuan untuk menarik minat baca dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa (Setyono,2005:38-39).  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh moch.agus krisno 

budianto (2016) tentang Efektivitas pemanfaatan media leaflet dalam 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mencuci tangan dengan sabun 

pada mahasiswa asrama putri sang surya universitas muhammadiyah 

Malang menunjukkan bahwa adanya perbedaan pengetahuan mencuci 

tangan dengan sabun sebelum dan sesudah di berikannya penyuluhan 

dengan media leaflet (t-hit 4,924 > t-tabel 2,120) dimana skor keterampilan 

awal 80 menjadi 97 pada akhir penggunaan media leaflet. 

Selain itu berdasarkan penelitian Syamsiyah pada ibu hamil 

didapatkan bahwan leaflet dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil 

tentang ASI Ekslusif dengan persentase 13,27%. Penelitian yang dilakukan 

Yusuf menyatakan bahwa leaflet dapat meningkatkan pengetahuan ibu 

hamil sebesar 43,34 % tentang pola hidup sehat selama kehamilan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Falasifah (2014) tentang 

pengembangan bahan ajar berbentuk leaflet berbasis sejarah lokal 

mendapatkan hasil bahwa rata-rata nilai angket minat awal pada uji angket 

dan uji test evaluasi I adalah 106,41 lalu setelah diadakan uji angket dan uji 

tes evaluasi II nilai rata-rata minat belajar siswa adalah 111,03. Untuk 

membuktikan signifikasi perbedaan hasil minat belajar siswa sebelum dan 

susah menggunkan leaflet terdapat t-hitung sebesar 12,95 bearti terdapat 

perbedaan. 
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Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SMPN 11 Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya menyebutkan bahwa sebesar 73%  siswa 

yang mengetahui seksualitas tapi tidak bisa menjelaskan atau 

mengungkapkan apa itu seksualitas, dan berpegangan tangan, berpelukan, 

berpacaran dan berciuman sebanyak 53%, mengetahui dampak dari 

seksualitas 27%, siswa yang pernah menonton film pornografi sebanyak 

87%, siswa setuju bahwa adalah hal yang wajar bagi remaja yang sudah 

dewasa apabila menonton film pornografi sebanyak 13%. 2 dari 15 siswa-

siswi sebanyak 13% mengatakan belum pernah menerima penyuluhan 

mengenai pendidikan seksualitas, namun pernah mengetahui mengenai 

seksualitas melalui mata pelajaran bimbingan konseling dan media massa. 

Selain itu dari 10 siswa sebnayak 50% mengatakan mengetahui media 

leaflet. 

Hasil studi pendahuluan di SMPN 11 Sungai Ambawang (2016),  

jumlah total peserta didik pada Tahun pelajaran 2016 adalah 183 siswa 

dengan 3 siswa/i mengundurkan diri. satu siswa diantaranya mengundurkan 

diri dengan alasan hamil diluar nikah dan dua lagi mengundurkan diri tanpa 

alasan yang jelas. 

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 11 Sungai 

Ambawang mengatakan bahwa kasus kehamilan pada siswa – siswi jarang 

ditemui namun kasus lain seperti berpacaran diarea sekolah,berpegang 

tangan bahkan ada siswa yang tidak sengaja memegang payudara teman 

perempuannya sering kali terjadi.  
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Pernyataan Guru Bimbingan Konseling (BK) Tahun 2016 telah terjadi 

kasus kehamilan pada siswi kelas VIII dan langsung diberikan sanksi yaitu 

diberhentikan sekolah sedangkan pada kasus lainnya berupa foto pornografi 

yang di unggah di Media sosial terjadi pada siswi kelas VII yang masih 

diberikan toleransi untuk tetap melanjutkan sekolah dengan alasan agar 

tetap bisa mengikuti pelajaran seperti biasa dan bisa menyelesaikan 

pendidikan SMP. Kemudian melalui uji coba media Leaflet terhadap 10 

siswa didapat hasil 40% reponden memiliki peningkatan pengetahuan dan 

sikap, 30% siswa memiliki pengetahuan kurang dan  30% siswa memiliki 

skor tetap. 

Berdasarkan latar belakang  di atas diketahui bahwa perkembangan 

teknologi saat ini sangat berkembang pesat sehingga seluruh informasi dapat 

diakses dengan mudah, namun pada remaja yang memiliki rasa ingin tahu 

sangat besar dan belum memiliki pengetahuan yang cukup, apalagi saat ini 

internet banyak sekali mengandung unsur seksual yang akan mempengaruhi 

perilaku remaja, selain itu dari studi pendahuluan masih di temukan siswa-

siswi yang belum mengetahui atau menjelaskan seksual itu sendiri dan 

pernah terjadi kasus kehamilan pada siswi, bahkan pada tahun 2016 pernah 

terjadi kasus foto pornografi pada siswi SMPN 11 Sungai Ambawang.  

Maka demikian peneliti ingin menganalisis “Efektivitas media leaflet 

terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang seksualitas di SMPN 11 

Sungai Ambawang”. 
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I.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

“Efektivitas media leaflet terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang 

seksualitas di SMPN 11 Sungai Ambawang” 

 

I.3. Tujuan Penelitian  

I.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas media leaflet terhadap pengetahuan dan sikap remaja 

tentang seksualitas di SMPN 11 Sungai Ambawang. 

I.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang seksualitas 

sebelum diberikan pendidikan melalui media leaflet; 

2. Mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang seksualitas 

sesudah diberikan pendidikan melalui media leaflet; 

3. Mengetahui gambaran sikap remaja tentang seksualitas sesudah 

diberikan pendidikan melalui media leaflet; 

4. Menganalisis efektivitas pengetahuan remaja tentang seksualitas 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan seksual melalui 

media leaflet; 

5. Menganalisis efektivitas sikap remaja tentang seksualitas 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan seksual melalui 

media leaflet; 
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I.4. Manfaat Penelitian  

I.4.1. Bagi sekolah 

Bagi Sekolah sebagai tambahan dalam Referensi,bahan Evaluasi 

dan pihak sekolah dalam peningkatan pencegahan prilaku seksual 

Pranikah bagi Remaja Dini. 

I.4.2. Bagi Dinas Kesehatan 

Sebagai acuan untuk memberikan pelayanan kesehatan . Selain 

itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam pengembangan 

program  pengetahuan dan sikap remaja mengenai seksualitas di 

Indonesia. 

I.4.3. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan mampu 

mengaplikasikan pendidikan kesehatan dengan media leaflet terhadap 

tingkat pengetahuan dan sikap seksualitas remaja kepada kelompok 

peserta didik yakni kelompok remaja di SMP Negeri 11 Sui 

Ambawang sebagai bentuk upaya preventif dan promotif menangani 

masalah pengetahuan dan sikap remaja mengenai seksualitas. 

 

I.5. Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Keaslian penelitian 

Penulis/Judul 
Metode 

Penelitian 
Variabel Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

Raras 

kawurianari, 2010 

(jurnal study 

efektivitas leaflet 

terhadap skor 

pengetahuan 

remaja putri 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode pra-

eksperimen dengan 

desain penelitian 

the one group 

pretest dan posttest 

- Leaflet  

- Pengetahuan  

- disminorea 

- penelitian 

metode quasi 

ekspeiment 

dengan 

pendekatan 

kasus 

menggunakn 

Perbedaan 

terletak pada 

variabel 

terikatnya 

yaitu peneliti 

meneliti 

tentang 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa 1) skor rata-rata 

pengetahua anak perempuan 

sebelum menerima selebaran 

adalah 55,20 hasil ini 

menunjukkan sedikit 

pengetahuan mereka. 2) skor 
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tentang Disminore 

di SMP kristen 01 

purwokerto 

kabupaten 

banyumas) 

desain. pendekatan 

waktu dengan 

cross sectional. 

pre test dan 

post test  

- media leaflet  

pengetahuan 

remaja putri 

terhadap 

disminorea 

rata-ratapengetahuan anak 

perempuan setelah menerima 

leaflet meningkat menjadi 74,00 

hasil ini menunjukkan 

pengetahuan yang lebih baik. 3) 

efektivitas leaflet terhadap 

perubahan pengetahuan anak 

tentang 

disminorea,(p=0,000).leaflet 

sangat efektiv terhadap 

perubahan pengetahuan anak 

perempuan tentang disminorea. 

Frisa buzarudin 

(skripsi 

Fak.kedokteran  

Univ.tanjungpura) 

Efektifitas 

penyuluhan 

kesehatan 

reproduksi remaja 

terhadap tingkat 

pengetahuan 

siswa SMAN 6 

kecamatan 

pontianak timur 

tahun 2013 

Penelitian ini 

menggunakanmeto

de quasi 

eksperimental 

dengan 

menggunakan 

rancangan one 

grup pretest-

postestdesainyang 

dilakukan pada 

responden.uji 

hipotesis 

menggunakan uji 

wilcoxon. 

- Kespro 

Remaja  

- Pengetahuan  

penelitian 

metode quasi 

ekspeiment 

dengan 

pendekatan 

kasus 

menggunakn pre 

test dan post test  

 

Variabel : 

pengetahuan  

Metode yang 

digunakan 

penyuluhan, 

sedang 

peneliti 

selnjutnya 

menggunakan 

metode 

stratagem 

dengan media 

audio visual. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan  yang bermakna 

antara skor sebelum penyuluhan 

dengan skor setelah 

penyuluhan,dengan terjadi 

peningkatan jmlh responden 

pengetahuan baik 0% menjadi 

39,1%. Dengan uji wilcxon nilai 

sig sbesar 0,000 (p,0,05)  Bearti 

terdapat perbedaan antara skor 

setelah penyuluhan 

meningkatkan pengetahuan 

remaja mengenai kesehatan 

reproduksi.  

Falasifah 

(Pengembangan 

bahan ajar 

berbentuk leaflet 

berbasis sejarah 

lokal (skripsi univ 

negri semarang, 

2014). 

Metode yang 

digunakan adalah 

research dan 

development.meng

gunakan metode 

kualitatif yaitu 

dengan teknik 

angket dan tes 

evaluasi hasil 

belajar. 

- Bahan ajar 

- Leaflet 

- Sejarah 

lokal 

Terletak pada 

variabel yaitu 

:leaflet 

Terletak pada 

materi yang 

disampaikan 

dan bahan 

ajar. 

Hasil penelitian ini menunjukkn 

bahwa pengembangan dan 

penerapan bahan ajar berbentuk 

leaflet membuat minat belajar 

siswa meningkat. Sehingga 

bahan ajar leaflet ini dapat di 

gunakan sebahan bahan ajar 

tambahan,hal ini terbukti melalui 

uji angket dan uji evaluasi yang 

dilakukan oleh peneliti. 

Efektivitasmedia 

promosi 

kesehatan 

(leafleat) dalam 

perubahan dan 

pengetahuan sikap 

ibu hamil tentang 

inisiasi menyusui 

dini 

(Tesis,univ.sumat

ra utara fakultas 

kesehatan  

masyarakat, 2010) 

Jenis penelitian ini 

adalah quasi 

eksperimental 

dengan populsi 

pada ibu hamil 

trimester 3. 

rancangan 

penelitian ini 

dengan pre-post 

design dan untuk 

mengetahui 

efektivitas media 

menggunakn uji T-

test. 

- Leaflet 

- Pengetahua

n 

- Sikap 

- IMD 

- ASI 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah 

terletak pada 

variabel leaflet 

dan metode 

penelitian yang 

digunakan. 

Penyuluhan 

pada ibu hamil 

dan ibu 

menyusui. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa media 

leaflet efektiv untuk menaikan 

skor pengetahuan dan skor sikap 

ibu hamil tentang IDM dan ASI 

dengan nilai p=0,000.  

 


