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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Remaja dalam ilmu psikologi juga diperkenalkan dengan istilah

lain, seperti puberteit, adolescence, dan youth. Dalam Bahasa Indonesia,

istilah-istilah tersebut sering pula dikaitkan dengan pubertas atau remaja.

Individu yang berada pada masa remaja ini adalah individu dengan rentang

usia 12 sampai dengan 21 tahun, dengan pembagian fase yaitu masa

remaja awal usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15-18 tahun

dan masa remaja akhir usia 18-21 tahun (Monk dan Knoers, 2002).

Menurut Santrock (2011), remaja adalah masa transisi dari masa

kanak-kanak menuju masa dewasa awal. Masa remaja merupakan periode

terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pesat baik fisik, psikologis

maupun intelektual. Pola karakteristik pesatnya tumbuh kembang ini

menyebabkan remaja dimanapun ia menetap, mempunyai sifat khas yang

sama yaitu mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai

petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung risiko atas

perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang (DepKes

RI, 2011).

Sifat tersebut dihadapkan pada ketersediaan sarana di sekitarnya

yang dapat memenuhi keingintahuan tersebut. Keadaan ini sering kali

mendatangkan konflik batin dalam dirinya. Apabila keputusan yang

diambil dalam menghadapi konflik tidak tepat, mereka akan jatuh ke

dalam perilaku berisiko dan mungkin harus menanggung akibat lanjutnya
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dalam bentuk berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososial, yang

bahkan mungkin harus ditanggung seumur hidupnya (DepKes RI, 2011).

Hal ini terbukti dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan

usia remaja ketika pertama kali mengadakan hubungan seksual aktif

bervariasi antara usia 14-23 tahun dan usia terbanyak adalah 17-18 tahun

(Fuad dkk, 2003). Perilaku seksual pada remaja dapat diwujudkan dalam

tingkah laku yang bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik,

berkencan, berpegangan tangan, mencium pipi, berpelukan, mencium

bibir, memegang buah dada di atas baju, memegang buah dada di balik

baju, memegang alat kelamin di atas baju, memegang alat kelamin di

bawah baju, dan melakukan senggama (Sarwono, 2003).

Menurut data yang diterbitkan oleh PKBI, UNFPA dan BKKBN

menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 15 juta remaja berusia

15-19 tahun yang melahirkan. Sekitar 2,3 juta kasus aborsi juga terjadi di

Indonesia, dimana 20%-nya dilakukan oleh remaja. Fakta lain

menunjukkan bahwa sekitar 15% remaja usia 10-24 tahun yang jumlahnya

mencapai 62 juta telah melakukan hubungan seksual di luar nikah

(BKKBN, 2009).

Hasil survei yang dilakukan Komnas PA yang dirilis pada tahun

2010 menunjukkan bahwa 62,7% remaja SMP di Indonesia sudah tidak

perawan. Survei Komnas PA tersebut dilakukan terhadap 4.500 remaja di

12 kota besar seluruh Indonesia (BKKBN, 2014). Artinya, saat ini seks

bebas telah menjadi idiologi baru di kalangan remaja dan pemuda.
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Perubahan dan perkembangan perilaku seksual yang terjadi pada

masa remaja dipengaruhi oleh berfungsinya hormon-hormon seksual

(testosteron untuk laki-laki dan progesteron untuk perempuan). Hormon

inilah yang berpengaruh terhadap dorongan seksual manusia (BKKBN dan

UNESCO, 2012). Perilaku seksual merupakan perilaku yang bertujuan

untuk menarik perhatian lawan jenis yang dipengaruhi oleh perubahan

biologis, pengaruh orangtua, teman sebaya dan prestasi (Kusmiran, 2012).

Sedangkan menurut Sarwono (2003), faktor-faktor masalah seksualitas

pada remaja, yaitu meningkatnya hasrat seksual remaja, adanya informasi

dan rangsangan seksualitas melalui media massa, pembicaraan mengenai

seks dan adanya pergaulan bebas antara pria dan wanita.

Berbagai informasi dari media terkadang memberikan pemahaman

yang keliru mengenai seksualitas, sehingga peran orang tua sangat penting

dalam memberikan pemahaman yang benar, sekaligus menanamkan

pemahaman agama dengan baik. Hal ini didukung oleh penelitian

Darmasih (2009), yang menunjukkan adanya hubungan antara

pengetahuan (p = 0,022), tingkat pemahaman agama (p = 0,002), sumber

informasi (p = 0,022) dan peran keluarga (p = 0,000) dengan perilaku seks

pranikah remaja SMA di Surakarta.

Kuatnya pengaruh kelompok teman sebaya juga dapat

mempengaruhi perilaku seksual remaja. Begitu juga dengan akses ke

media pornografi. Hasil penelitian Trisnawati dkk (2010) menunjukkan

adanya hubungan yang signifikan antara perilaku seksual teman sebaya

dengan perilaku seksual remaja SMA di Purwokerto. Hasil penelitian
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lainnya dilakukan oleh Mandey (2015) yang menunjukkan bahwa variabel

yang berhubungan dengan perilaku seksual pranikah berisiko pada

mahasiswa antara lain pengaruh teman sebaya (p = 0,000) dan akses ke

media pornografi (p = 0,003).

Menurut Sarwono (2003), dampak perilaku seksual pranikah pada

remaja dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada remaja, di

antaranya sebagai berikut : Pertama, dampak psikologis, yaitu perasaan

marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah dan berdosa; Kedua,

dampak fisiologis, yaitu dapat menimbulkan kehamilan tidak diinginkan

dan aborsi; Ketiga, dampak sosial, antara lain dikucilkan, putus sekolah

pada remaja perempuan yang hamil, dan perubahan peran menjadi ibu;

Keempat, dampak fisik, berupa berkembangnya penyakit menular seksual

(PMS) di kalangan remaja, dengan frekuensi penderita tertinggi antara usia

15-24 tahun. Infeksi menular seksual dapat menyebabkan kemandulan dan

rasa sakit kronis, serta meningkatkan risiko terkena PMS dan HIV/AIDS.

Salah satu sekolah yang juga memiliki masalah sehubungan

dengan perkembangan remaja adalah SMAN 1 Belimbing. Survei

pendahuluan yang telah dilakukan pada bulan Desember tahun 2013 di

SMAN 1 Belimbing kelas XI (IPA) yaitu dengan membagikan kuesioner

pelayanan kesehatan reproduksi remaja kepada 10 (sepuluh) orang murid

secara acak, yang terdiri dari 6 orang siswa dan 4 orang siswi. Hasil survei

menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang murid (90%) menjawab pernah

berpacaran, sedangkan 6 dari 10 orang murid (60%) menjawab tidak tahu

tentang penyakit yang termasuk IMS. Berkenaan dengan aktivitas dalam
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berpacaran yang dikenal dengan istilah KNPI (Kissing, Necking, Petting,

Intercouse), ditemukan sebanyak 5 dari 9 orang murid (55,5%) pernah

melakukan ciuman bibir (Kissing), sedangkan 2 dari 9 orang murid

(22,2%) pernah saling menempelkan alat kelamin (Petting).

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner tersebut, kemudian peneliti

melakukan wawancara langsung kepada 4 dari 9 orang murid di atas untuk

menggali informasi lebih dalam dari responden, yang terdiri dari 1 orang

siswa dan 3 orang siswi. Hasil wawancara menyatakan bahwa keempat

murid tersebut sudah mempunyai pacar. Bagi mereka, mempunyai seorang

pacar adalah sesuatu hal yang wajar. Beberapa di antaranya menganggap

punya pacar sebagai motivasi untuk belajar. Ada juga yang beralasan agar

bisa diantar dan dijemput ketika harus ke sekolah, atau agar bisa

mendapatkan pulsa dari pacarnya.

Adapun perilaku seksual berisiko siswa/siswi di atas diiringi oleh

sikap yang mendukung perilaku negatif tersebut, selain itu karena ikut-

ikutan teman sebaya mereka, sering melihat film-film porno di internet,

serta didukung oleh tradisi-tradisi atau kebiasaan masyarakat di sekitar

yang membebaskan remaja berpacaran ketika ada kegiatan hiburan rakyat.

Melihat adanya indikasi perilaku seksual remaja yang negatif, maka

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang

berhubungan dengan perilaku seksual berisiko pada siswa/siswi SMAN 1

Belimbing Kabupaten Melawi.
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I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini

adalah : “Apa sajakah faktor yang berhubungan dengan perilaku

reproduksi pada siswa/siswi SMAN 1 Belimbing Kabupaten Melawi?”

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum penelitian

dan tujuan khusus penelitian.

I.3.1 TujuanUmum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor

yang berhubungan dengan perilaku reproduksi pada siswa/siswi SMAN 1

Belimbing Kabupaten Melawi.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini meliputi :

1. Memperoleh gambaran informasi mengenai sikap terhadap seksualitas,

perilaku teman sebaya, keterpaparan media, tradisi/kebiasaan di

masyarakat, beban pembiayaan anak dan perilaku seksual siswa-siswi

SMAN 1 Belimbing Kabupaten Melawi.

2. Mengetahui hubungan antara sikap terhadap seksualitas dengan

perilaku seksual berisiko pada siswa-siswi SMAN 1 Belimbing

Kabupaten Melawi.

3. Mengetahui hubungan antara perilaku teman sebaya dengan perilaku

seksual berisiko pada siswa-siswi SMAN 1 Belimbing Kabupaten

Melawi.
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4. Mengetahui hubungan antara keterpaparan media dengan perilaku

seksual berisiko pada siswa-siswi SMAN 1 Belimbing Kabupaten

Melawi.

5. Mengetahui hubungan antara tradisi/kebiasaan di masyarakat dengan

perilaku seksual berisiko pada siswa-siswi SMAN 1 Belimbing

Kabupaten Melawi.

6. Mengetahui hubungan antara beban pembiayaan anak dengan perilaku

seksual berisiko pada siswa-siswi SMAN 1 Belimbing Kabupaten

Melawi.

I.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat dari kegiatan penelitian ini.

I.4.1 Bagi Puskesmas Setempat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Kesehatan

Kabupaten Melawi dan Puskesmas setempat dalam upaya perencanaan

program kesehatan bagi remaja, terutama menjadi bahan masukan bagi

peningkatan kesehatan reproduksi remaja di Kecamatan belimbing.

Program tersebut diharapkan juga bermanfaat bagi pelajar SMA lain

dengan permasalahan serupa.

I.4.2 Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi

orang tua mengenai kondisi perilaku seksual remaja saat ini, agar dapat

membantu mereka mengontrol tingkah laku anak remajanya yang sedang

berkembang dalam masa yang rawan. Informasi tersebut diharapkan dapat
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menjadi solusi yang tepat untuk mencegah anak remajanya memiliki

perilaku seksual negatif.

I.4.3 Bagi Pihak Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak sekolah

dalam menunjang terwujudnya pendidikan karakter bagi siswa-siswinya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak

sekolah untuk menerapkan aturan yang tepat bagi murid-muridnya serta

mengarahkan anak didiknya guna mencegah perilaku seksual negatif dari

lingkungan pergaulan siswa di sekolah.

I.4.4 Bagi Remaja

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber

informasi berharga bagi remaja, agar mereka memiliki pengetahuan dan

wawasan yang benar tentang seksualitas, memiliki sikap positif dan

menjauhi perilaku seksual berisiko.

I.4.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi

kepustakaan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah,

sekaligus sebagai bahan referensi bagi pengajar atau peneliti-peneliti

lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema

penelitian serupa dengan tema penelitian ini.

I.5 Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian lain yang pernah dipublikasikan sebelumnya

disajikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel I.1
Keaslian Penelitian

No.
Nama Peneliti

(Tahun)
Judul Penelitian

Metode &
Variabel

Penelitian
Hasil Penelitian Perbedaan & Persamaan

1. Darmasih,
Ririn (2009)

Faktor yang
Mempengaruhi
Perilaku Seks
Pranikah pada
Remaja SMA di
Surakarta

Penelitian
observasional
analitik dengan
pendekatan desain
cross sectional,
meliputi variabel :
1. Pengetahuan
2. Tingkat

Pemahaman
Agama

3. Sumber
Informasi

4. Peranan
Keluarga

Perilaku seks
pranikah remaja
dipengaruhi secara
signifikan oleh
pengetahuan
(p = 0,022), tingkat
pemahaman agama
(p = 0,002), sumber
informasi
(p = 0,022) dan
peranan keluarga
(p = 0,000)

Perbedaan :
1. Lingkup populasi

penelitian Darmasih
(2009) adalah pelajar di
Kota Surakarta,
sedangkan lingkup
populasi penelitian ini
terbatas pada pelajar
sebuah sekolah yaitu
SMAN 1 Belimbing.

2. Jenis variabel dalam
penelitian Darmasih
(2009) adalah
pengetahuan, pemahaman
agama dan peranan
keluarga, sedangkan pada
penelitian ini antara lain
sikap terhadap
seksualitas, teman sebaya,
tradisi / kebiasaan di
masyarakat dan beban
ekonomi keluarga.

Persamaan :
1. Obyek penelitian yang

sama yaitu remaja SMA.
2. Terdapat variabel yang

serupa yaitu sumber
informasi.

2. Trisnawati,
Yuli. dkk
(2010)

Perilaku Seksual
Remaja SMA di
Purwokerto dan
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhinya

Penelitian
observasional
analitik dengan
pendekatan desain
cross sectional,
meliputi variabel :
1. Tingkat

Pengetahuan
2. Sikap terhadap

Seksualitas
3. Sikap terhadap

Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi

4. Peran Orang
Tua

5. Perilaku
Seksual Teman
Sebaya

6. Akses dengan
Media
Pornografi

Perilaku seksual
remaja SMA di
Purwokerto 12,8%
berisiko terhadap
kehamilan yang tidak
diinginkan. Ada
hubungan yang
signifikan antara
perilaku seksual
remaja dengan
tingkat pengetahuan,
sikap terhadap
seksualitas, sikap
terhadap pelayanan
kesehatan reproduksi,
peran orang tua,
perilaku seksual
teman sebaya, dan
akses dengan media
pornografi. Dengan
CI 95% diyakini
bahwa tingkat
pengetahuan yang
kurang berpengaruh
signifikan terhadap
perilaku seksual
remaja berisiko
dengan OR = 13,130
dan probabilitas 65%.

Perbedaan :
1. Lingkup populasi

penelitian Trisnawati dkk
(2010) adalah pelajar di
Purwokerto, sedangkan
lingkup populasi
penelitian ini terbatas
pada pelajar sebuah
sekolah yaitu SMAN 1
Belimbing.

2. Jenis variabel dalam
penelitian Trisnawati dkk
(2010) adalah tingkat
pengetahuan, sikap
terhadap pelayanan
kesehatan reproduksi dan
peran orang tua,
sedangkan pada penelitian
ini antara lain tradisi /
kebiasaan di masyarakat
dan beban ekonomi
keluarga.

Persamaan :
1. Obyek penelitian yang

sama yaitu remaja SMA.
2. Terdapat variabel yang

serupa yaitu sikap
terhadap seksualitas,
perilaku seksual teman
sebaya dan akses dengan
media pornografi.
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3. Mandey,
Frike K.P
(2015)

Faktor-Faktor
yang Berhubungan
dengan Perilaku
Seksual Pranikah
Berisiko pada
Mahasiswa di
Fakultas Ilmu
Sosial Universitas
Negeri Manado

Penelitian survei
analitik dengan
pendekatan desain
cross sectional,
meliputi variabel :
1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Pengaruh

Teman Sebaya
4. Akses ke Media

Pornografi

Ada hubungan antara
pengaruh teman
sebaya dan akses ke
media pornografi
dengan perilaku
seksual pranikah
berisiko pada
mahasiswa FIS
UNIMA

Perbedaan :
1. Obyek penelitian Mandey

(2015) adalah mahasiswa,
sedangkan obyek
penelitian ini adalah
pelajar SMA.

2. Jenis variabel dalam
penelitian Mandey (2015)
adalah pengetahuan,
sedangkan pada penelitian
ini tidak ada variabel
pengetahuan.

Persamaan :
1. Terdapat variabel yang

serupa yaitu sikap,
pengaruh teman sebaya
dan akses ke media
pornografi.

Tabel I.1 di atas menunjukkan sejumlah penelitian lain yang serupa

dengan penelitian ini. Secara umum, perbedaan penelitian ini dengan

penelitian lain yang telah dipublikasikan sebelumnya antara lain wilayah

penelitiannya, tahun penelitiannya, lingkup populasi penelitiannya dan

beberapa variabel penelitiannya yang berbeda. Yang khas pada penelitian

ini yaitu adanya variabel beban pembiayaan anak sebagai representasi

faktor ekonomi keluarga dan tradisi/kebiasaan di masyarakat setempat

sebagai representasi faktor sosial budaya.


