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ABSTRAK 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI, 22 MEI 2019 

RENI NOVIA 

PENGARUH PENDIDIKAN SENSITIVITAS GENDER TERHADAP 

PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG SEKSUALITAS PADA 

PENGHUNI LPKA KELAS II B SUNGAI RAYA PONTIANAK 

 

xix + 88 halaman + 24 tabel + 3 gambar + 11 lampiran 

 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan anak didik pemasyarakatan selama menjalankan masa pidananya. Pada 

tahun 2019 terdapat 45 anak didik di LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak 

dengan kasus asusila menempati urutan kedua terbanyak yaitu 17 kasus setelah 

kasus perlindungan anak diurutan pertama dengan 19 kasus. Tingginya kasus 

asusila menunjukkan kurangnya pengetahuan dan sikap remaja tentang 

seksualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan 

sikap sebelum dan sesudah diberikan pendidikan sensitivitas gender tentang 

seksualitas pada Penghuni LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak. 

Penelitian ini menggunakan desain one group pretest-postest design. Sampel 

penelitian sebanyak 17 orang yang diambil dengan teknik sampling jenuh. Uji 

statistik yang digunakan uji t berpasangan (paired sample t-test) dengan tingkat 

kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara 

pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah diberikan pendidikan sensitivitas 

gender tentang seksualitas pada penghuni LPKA Kelas II B Sungai Raya 

Pontianak (p value < 0,05).  

Disarankan kepada LPKA Kelas II B Sungai Raya untuk memberikan pembinaan 

dan pelatihan yang disesuaikan dengan kasus yang dihadapi anak didik, dan 

melakukan kerja sama dengan institusi terkait untuk memberikan pendidikan 

kesehatan kepada penghuni LPKA. 

 

Kata Kunci :  Pendidikan Sensitivitas Gender, Pengetahuan, Sikap, Seksualitas 

Pustaka  :  63 (2003-2018) 
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ABSTRACT 

 

HEALTH SCIENCE FACULTY 

THESIS, MAY 22TH 2019 

RENI NOVIA 

THE EFFECT OF GENDER SENSITIVITY EDUCATION ON 

SEXUALITY KNOWLEDGE AND ATTITUDES AT OCCUPANTS OF 

LPKA KELAS II B SUNGAI RAYA PONTIANAK 

 

xix + 88 pages + 24 tables + 3 pictures + 11 appendixs 

 

The Special Guidance Agency for Children (LPKA) has the task of fostering 

correctional students during their prison period. In 2019 there were 45 students in 

Pontianak Class II B LPKA with immoral cases in the second place with 17 cases 

after the first child protection case with 19 cases. The high rate of immorality 

shows a lack of adolescent knowledge and attitudes about sexuality. This study 

aims to determine the differences in sexuality knowledge and attitudes before and 

after being given gender sensitivity education in occupants of LPKA Kelas II B 

Sungai Raya Pontianak. 

This study uses the design of one group pretest-posttest design. The research 

sample was 17 people taken by saturated sampling techniques. The statistical test 

used paired sample t-test with a confidence level of 95%. 

The results showed that there were significant differences between sexuality 

knowledge and attitudes before and after being given gender sensitivity education 

in occupants of LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak (p value < 0,05). 

Recommended to LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak to to provide guidance 

and training tailored to the cases faced by students, and cooperate with related 

institutions to provide health education to residents of LPKA. 

 

Keywords : Gender Sensitivity Education, Knowledge, Attitude, Sexuality  

Bibliography : 63 (2003-2018) 
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Gender Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan 

tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang 

merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah 

sesuai dengan perkembangan zaman. 

Heteroseks Kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan 

orang yang berbeda jenis kelamin. 

Interseks Seseorang yang memiliki karakteristik jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, merupakan 

masa transisi dari anak-anak menuju dewasa (WHO, 2018). Pada masa ini 

terjadi perubahan fisik dan seksual yang signifikan sehingga ketertarikan 

seksual terhadap lawan jenis cukup besar dan dorongan seksual juga 

berkembang (Kusumaryani, 2017). 

Pada masa remaja dorongan seksual begitu kuat yang diawali dengan 

ketertarikan terhadap lawan jenis. Berpacaran merupakan cara yang banyak 

ditempuh oleh remaja dalam mengekspresikan diri dan mencari pengetahuan 

tentang seks. Remaja mengekspresikan perasaannya dalam bentuk-bentuk 

perilaku yang menuntut keintiman secara fisik dengan pasangannya, seperti 

mulai dari aktivitas seksual yang belum berisiko seperti berpegangan tangan 

dan berciuman sampai aktivitas seksual yang berisiko seperti meraba/diraba 

bagian-bagian tubuh pasangannya yang sensitif (petting) sampai melakukan 

hubungan seksual (Rusmiati, 2015). 

Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Kesehatan 

Reproduksi Remaja Tahun 2017, menunjukkan bahwa persentase umur 

pertama kali berhubungan seksual pada pria dan wanita meningkat sebesar 

15% dari 59% pada 2012 menjadi 74% pada 2017 yang banyak terjadi pada 

umur 15-19 tahun. Persentase penggunaan kondom saat berhubungan seksual 

remaja usia 15-24 tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi khususnya 



2 

 

 

 

pada wanita sebesar 31% dari 18% pada 2012 menjadi 49% pada 2017, 

sedangkan pada pria tidak banyak berubah. Kehamilan tidak diinginkan yang 

dilaporkan oleh wanita kelompok umur 15-19 tahun mengalami peningkatan 

sebesar 7,4% dari 9% pada 2012 menjadi 16,4% pada 2017 (SDKI, 2017).  

Banyak sekali remaja mendapatkan informasi seksualitas dari sumber 

yang tidak tepat dan mendapatkan informasi yang salah. Akibatnya remaja 

melakukan perilaku seksualitasnya berdasarkan pengetahuan yang tidak benar 

sehingga menempatkan remaja berisiko besar terhadap IMS, kekerasan 

seksual, pelecehan seksual, dan ancaman terhadap nyawa. Permasalahan 

seksualitas yang ada masih menyebabkan kerugian yang lebih besar pada 

remaja perempuan dibandingkan remaja laki-laki (Kemenkes RI, 2009). 

Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan 

sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah 

dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang 

memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi 

dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan 

sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, yang menyatakan kekerasan 

terhadap perempuan masih terbilang cukup banyak dan seringkali terjadi kapan 

pun dan dimana pun (Noviani, 2018). 

Pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan dan tindak 

kekerasan fisik yang dilakukan seseorang. Tindakan yang dilakukan dan 

menunjukkan pendekatan-pendekatan terkait dengan seks yang tidak 

diinginkan disebut sebagai pelecehan seksual (Rosyidah & Nurdin, 2018). 
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Pelecehan seksual dapat memberikan dampak negatif yang besar bagi 

korban. Dampak yang ditimbulkan akibat pelecehan seksual bagi korban yang 

paling berat adalah trauma seperti timbulnya ketakutan, depresi, dan gangguan 

psikologis lainnya. Dampak sosial yang sering terjadi adalah ditinggalkan atau 

dikucilkan oleh orangtua dan orang-orang terdekat serta lingkungan, dan 

penelantaran yang dilakukan oleh pelaku jika status hubungan antara pelaku 

dan korban adalah pacaran dan korban dijanjikan untuk dinikahi (Bahri & 

Fajriani, 2015). 

Bagi pelaku sendiri, penanggulangan selama ini hanya berupa kurungan 

dan denda bagi pelaku. Setelah masa tahanan berakhir, pelaku dapat merasa 

senang menghirup udara bebas, sementara korban masih menderita gangguan 

psikologis akibat pelecehan seksual yang pernah dialaminya (Bahri & Fajriani, 

2015). 

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) 

Kalimantan Barat, selama 2014-2016 terjadi peningkatan pengaduan kasus 

kejahatan anak. Pada tahun 2014, jumlah pengaduan sebanyak 83 kasus, 

meningkat menjadi 106 kasus pada tahun 2015. Pada tahun 2016, jumlah 

pengaduan yang masuk sebanyak 88 kasus. Kasus kejahatan seksual 

menempati posisi teratas pengaduan kasus kejahatan anak (Agustiandi, 2016). 

Berdasarkan data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai 

Raya Pontianak, sampai bulan Maret 2019 terdapat 45 penghuni lapas berusia 

15-21 tahun dengan berbagai macam kasus kejahatan. Kasus kejahatan 

kesusilaan (seksual) menempati urutan kedua sebanyak 17 kasus setelah kasus 
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perlindungan anak diurutan pertama 19 kasus, kemudian kasus pencurian dan 

pembunuhan masing-masing 3 kasus, kasus narkotika sebanyak 2 kasus, dan 

kasus perdagangan manusia 1 kasus. Kasus kejahatan kesusilaan yang 

dilakukan oleh penghuni LPKA antara lain pelecehan seksual, aborsi, seks 

bebas, dan pemerkosaan. Tingginya kasus kejahatan kesusilaan menunjukkan 

kurangnya pengetahuan dan sikap remaja tentang seksualitas. 

Menurut Notoatmodjo (2009), upaya untuk meningkatkan pengetahuan 

dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan yang diaplikasikan lewat 

kegiatan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan adalah suatu kegiatan 

atau usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau 

individu. Pesan kesehatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat, kelompok atau individu yang lebih baik. Untuk 

menyampaikan pesan pada suatu kelompok yang cukup besar, ceramah 

merupakan metode yang dianjurkan (Mursudarinah & Fatmawati, 2016). 

Pesan kesehatan yang disampaikan melalui penyuluhan kesehatan kepada 

masyarakat, kelompok atau individu dapat dilakukan dengan memberikan 

pendidikan sensitivitas gender. Pendidikan sensitivitas gender merupakan 

bagian dari pendidikan seks. Pendidikan sensitivitas gender belum pernah 

diaplikasikan pada promosi kesehatan. Promosi kesehatan yang banyak 

dilakukan adalah kesehatan reproduksi. 

Sensitivitas gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender 

terutama dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang 

mengakibatkan berkurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial 
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ekonomi perempuan dibandingkan laki-laki. Ketimpangan gender 

menunjukkan adanya ketidakadilan (gender gap) dan diskriminasi antara 

perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam rumah 

tangga, masyarakat dan negara (Sofiana, 2012). Pendidikan sensitivitas gender 

tentang seksualitas yang diberikan diharapkan dapat membantu meningkatkan 

pengetahuan dan sikap positif remaja tentang seksualitas sebagai langkah awal 

untuk mencegah masalah seksual pada remaja. 

Pendidikan sensitivitas gender dalam penelitian ini diberikan kepada 

remaja penghuni LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak yang terlibat dalam 

kasus asusila atau kejahatan seksual dalam bentuk pendidikan tentang 

seksualitas. Pemberian pendidikan sensitivitas gender kepada remaja penghuni 

LPKA diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang 

seksualitas, sehingga remaja dapat memahami dengan baik permasalahan 

seksualitas dan tidak lagi terlibat dalam kasus asusila atau kejahatan seksual di 

masa yang akan datang. 

Para peneliti telah banyak melakukan penelitian untuk membantu 

mengatasi permasalahan seksualitas agar pengetahuan dan sikap remaja 

tentang seksualitas meningkat. Salah satunya dilakukan dengan memberikan 

penyuluhan tentang pendidikan kesehatan reproduksi kepada remaja. Beberapa 

penelitian menunjukkan ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan 

reproduksi terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang seks 

(Ernawati & Khilmiyah, 2010; Benita, 2012; Widiyanto, 2013; Rompas, 2014; 

Mursudarinah & Fatmawati, 2016; dan Oktarina, 2017). Penelitian tersebut 
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hanya membantu remaja mengetahui kesehatan reproduksi saja, sehingga 

pengetahuan dan sikap remaja tentang seksualitas masih terbatas dan tidak 

mengangkat masalah sensitivitas gender. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu dilakukan intervensi 

menggunakan pendidikan sensitivitas gender dengan melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh Pendidikan Sensitivitas Gender terhadap Pengetahuan dan 

Sikap tentang Seksualitas pada Penghuni LPKA Kelas II B Sungai Raya 

Pontianak. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Remaja banyak sekali mendapatkan informasi seksualitas dari sumber 

yang tidak tepat dan mendapatkan informasi yang salah. Hal tersebut 

mengakibatkan remaja melakukan perilaku seksualitasnya berdasarkan 

pengetahuan yang tidak benar sehingga menempatkan remaja berisiko besar 

terhadap penyakit menular seksual, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan 

ancaman terhadap nyawa. Oleh karena itu, intervensi perlu dilakukan dengan 

memberikan pendidikan sensitivitas gender dengan harapan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang seksualitas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: “Bagaimana pengaruh pendidikan sensitivitas gender terhadap 

pengetahuan dan sikap tentang seksualitas pada Penghuni LPKA Kelas II B 

Sungai Raya Pontianak?”. 
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I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan umum 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah mengetahui pengaruh 

pendidikan sensitivitas gender terhadap pengetahuan dan sikap tentang 

seksualitas pada Penghuni LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak. 

I.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui gambaran pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan sensitivitas gender tentang seksualitas pada Penghuni 

LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak. 

2. Mengetahui gambaran sikap sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan sensitivitas gender tentang seksualitas pada Penghuni 

LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak. 

3. Mengetahui perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan sensitivitas gender tentang seksualitas pada Penghuni 

LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak. 

4. Mengetahui perbedaan sikap sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan sensitivitas gender tentang seksualitas pada Penghuni 

LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya bidang kesehatan reproduksi remaja dalam kaitanya dengan 



8 

 

 

 

pengaruh pendidikan sensitivitas gender terhadap pengetahuan dan sikap 

remaja tentang seksualitas. 

I.4.2 Manfaat praktis 

1. Bagi penghuni LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak 

Penelitian ini menambah pengetahuan dan sikap remaja tentang 

seksualitas melalui pendidikan sensitivitas gender agar dapat 

memahami konsep dan persoalan gender baru sehingga mampu 

mengaplikasikannya dalam tindakan dan perilaku seksualitasnya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak 

Penelitian ini dijadikan sebagai tambahan informasi untuk membuat 

program-program dan kebijakan-kebijakan bidang kesehatan dalam 

meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang seksualitas 

melalui pendekatan sensitivitas gender. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh 

pendidikan sensitivitas gender terhadap pengetahuan dan sikap remaja 

tentang seksualitas. 

4. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan studi 

literatur tentang pengaruh pendidikan sensitivitas gender terhadap 

pengetahuan dan sikap remaja tentang seksualitas. 
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I.5 Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 
 

No. 
Judul Penelitian 

(Peneliti, Tahun) 

Desain 

Penelitian 
Variabel 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaaan 

1. Pengaruh 

Pemberian 

Pendidikan 

Kesehatan 

Reproduksi 

Remaja terhadap 

Tingkat 

Pengetahuan 

Kesehatan 

Reproduksi 

Remaja di SMA 

Muhammadiyah 1 

Bantul Tahun 

2010 (Ernawati & 

Khilmiyah, 2010) 

Metode 

eksperimen 

semu (quasy 

experimental 

study) 

- Variabel 

bebas: 

Pemberian 

pendidikan 

kesehatan 

reproduksi 

remaja. 

- Variabel 

terikat: 

Tingkat 

pengetahuan 

kesehatan 

reproduksi 

remaja. 

Ada pengaruh 

pemberian 

pendidikan 

kesehatan 

reproduksi 

remaja terhadap 

tingkat 

pengetahuan 

kesehatan 

reproduksi 

remaja di SMA 

Muhammadiyah 

1 Bantul Tahun 

2010 

Variabel 

terikat 

pengetahuan, 

dan alat 

pengumpul 

data yaitu 

kuesioner.  

- Variabel bebas: 

Pendidikan sensitivitas 

gender. 

- Variabel terikat: Sikap 

remaja tentang 

seksualitas. 

- Populasi: Remaja 

Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA). 

- Desain penelitian: 

Metode eksperimen one 

group pretest-postest 

design. 

- Teknik sampling jenuh 

atau total sampling. 

- Alat analisis: alat 

analisis paired sample 

t-test. 

2. Pengaruh 

Penyuluhan 

terhadap Tingkat 

Pengetahuan 

Kesehatan 

Reproduksi pada 

Remaja Siswa 

SMP Kristen 

Gergaji (Benita, 

2012) 

Quasi-

experimental 

one group 

pretest-

posttest design 

- Variabel 

bebas: 

Penyuluhan 

kesehatan 

reproduksi. 

- Variabel 

terikat: 

Pengetahuan 

remaja 

tentang 

kesehatan 

reproduksi. 

Ada pengaruh 

penyuluhan 

terhadap tingkat 

pengetahuan 

kesehatan 

reproduksi pada 

remaja Siswa 

SMP Kristen 

Gergaji. 

Variabel 

terikat 

pengetahuan, 

kuesioner 

sebagai alat 

pengumpul 

data, dan alat 

analisis paired 

sample t-test. 

- Variabel bebas: 

Pendidikan sensitivitas 

gender. 

- Variabel terikat: Sikap 

remaja tentang 

seksualitas. 

- Populasi: Remaja 

Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA). 

- Desain penelitian: 

Metode eksperimen one 

group pretest-postest 

design. 

- Teknik sampling jenuh 

atau total sampling. 

3. Pengaruh 

Pemberian 

Pendidikan 

Kesehatan 

Reproduksi 

Remaja terhadap 

Pengetahuan 

tentang Perilaku 

Seksual di Desa 

Cepogo, 

Kecamatan 

Kembang, 

Kabupaten Jepara 

(Widiyanto, 2013) 

Desain 

eksperimental 

dengan 

rancangan 

penelitian 

quasy-

experiment 

Variabel bebas: 

Pemberian 

pendidikan 

kesehatan 

reproduksi 

remaja. 

Variabel terikat: 

Pengetahuan 

tentang perilaku 

seksual. 

Ada pengaruh 

pemberian 

pendididkan 

kesehatan 

reproduksi 

remaja 

terhadap 

pengetahuan 

tentang perilaku 

seksual di Desa 

Cepogo, 

Kecamatan 

Kembang, 

Kabupaten 

Jepara. 

Variabel 

terikat 

pengetahuan, 

dan kuesioner 

sebagai alat 

pengumpul 

data. 

- Variabel bebas: 

Pendidikan sensitivitas 

gender. 

- Variabel terikat: Sikap 

remaja tentang 

seksualitas. 

- Populasi: Remaja 

Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA). 

- Desain penelitian: 

Metode eksperimen one 

group pretest-postest 

design. 

- Teknik sampling jenuh 

atau total sampling. 
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Tabel I.1 

(Lanjutan) 
 

No. 
Judul Penelitian 

(Peneliti, Tahun) 

Desain 

Penelitian 
Variabel 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaaan 

4. Pengaruh 

Pendidikan 

Kesehatan 

terhadap Tingkat 

Pengetahuan dan 

Sikap Remaja 

tentang Penyakit 

Menular Seksual 

di SMK Fajar 

Bolaang 

Mongondow 

Timur (Rompas, 

2014) 

Pre 

eksperimental 

dengan 

pendekatan 

one group 

pretest – 

posttest 

design 

Variabel bebas: 

Pendidikan 

kesehatan. 

Variabel terikat: 

Tingkat 

pengetahuan 

dan sikap remaja 

tentang penyakit 

menular seksual. 

Pendidikan 

kesehatan 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan pada 

tingkat 

pengetahuan 

dan sikap remaja 

tetang penyakit 

menular seksual 

di SMK Fajar 

Bolaang. 

Variabel 

terikat 

pengetahuan 

dan sikap, 

kuesioner 

sebagai alat 

pengumpul 

data, dan 

metode 

eksperimen 

one group 

pretest-postest 

design. 

- Variabel bebas: 

Pendidikan sensitivitas 

gender. 

- Variabel terikat: Sikap 

remaja tentang 

seksualitas. 

- Populasi: Remaja 

Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA). 

- Desain penelitian: 

Metode eksperimen one 

group pretest-postest 

design. 

- Teknik sampling jenuh 

atau total sampling. 

5. Pendidikan 

Kesehatan dan 

Tingkat 

Pengetahuan 

Remaja tentang 

Seks Pra Nikah 

yang Berisiko 

Kehamilan Tak 

Diinginkan di 

SMK di Surakarta 

(Mursudarinah & 

Fatmawati, 2016) 

Quasi 

Eksperiment 

dengan 

rancangan 

penelitian non 

randomized 

pretest-postest 

control group 

design 

Variabel bebas: 

Pendidikan 

kesehatan. 

Variabel terikat: 

Pengetahuan 

dan sikap remaja 

tentang seks 

pranikah. 

Terdapat 

pengaruh 

pendidikan 

kesehatan 

terhadap 

peningkatan 

pengetahuan 

dan sikap remaja 

tentang perilaku 

seks pra nikah 

yang beresiko 

terhadap 

kehamilan tak 

diinginkan pada 

siswa SMK 

Kasatrian 

Surakarta. 

Variabel 

terikat 

pengetahuan 

dan sikap, dan 

kuesioner 

sebagai alat 

pengumpul 

data. 

- Variabel bebas: 

Pendidikan sensitivitas 

gender. 

- Variabel terikat: Sikap 

remaja tentang 

seksualitas. 

- Populasi: Remaja 

Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA). 

- Desain penelitian: 

Metode eksperimen one 

group pretest-postest 

design. 

- Teknik sampling jenuh 

atau total sampling. 

6. Pengaruh 

Pendidikan 

Kesehatan 

Reproduksi oleh 

Sebaya terhadap 

Pengetahuan dan 

Sikap dalam 

Pencegahan Seks 

Pranikah di 

SMAN 1 

Sukamara, 

Kabupaten 

Sukamara, 

Kalimantan 

Tengah 

(Oktarina, 2017) 

Kuasi 

eksperimen 

dengan desain 

pre-post test 

kontrol grup 

Variabel bebas: 

Pendidikan 

kesehatan 

reproduksi oleh 

sebaya. 

Variabel terikat:  

Pengetahuan 

dan sikap. 

Pendidikan 

kesehatan 

reproduksi oleh 

pendidik 

sebaya 

meningkatkan 

pengetahuan 

dan sikap siswa 

kelas 1 SMAN 

1 Sukamara 

dalam 

pencegahan 

seks 

pra nikah.  

Variabel 

terikat 

pengetahuan 

dan sikap, dan 

kuesioner 

sebagai alat 

pengumpul 

data. 

- Variabel bebas: 

Pendidikan sensitivitas 

gender. 

- Variabel terikat: Sikap 

remaja tentang 

seksualitas. 

- Populasi: Remaja 

Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA). 

- Desain penelitian: 

Metode eksperimen one 

group pretest-postest 

design. 

- Teknik sampling jenuh 

atau total sampling. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.1 Hasil 

V.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Lembaga Pemasyarakat Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Sungai 

Raya Pontianak yang terletak di Jalan Adi Sucipto Km. 6 Pontianak 

dibangun pada tahun 1982 dengan luas lahan ± 17.132 meter persegi 

dan luas bangunan 1.054,8 meter persegi. LPKA Kelas II B Sungai 

Raya Pontianak memiliki daya tampung sebanyak 100 orang. 

Pada tahun 1995-2000 dilakukan rehabilitasi di seluruh bagian 

bangunan. Pada tahun 2008, dibangun gedung kantor untuk 

administrasi perkantoran serta kegiatan pembinaan. Pada tahun 2009 

dilakukan rehabilitasi ruang aula dan dapur untuk kegiatan pembinaan 

dan perawatan guna pelaksanaan hak asasi manusia dan hak anak 

didik pemasyarakatan.  

Fungsi dan tugas pokok LPKA Kelas II B Sungai Raya adalah 

melaksanakan Sistem Pemasyarakatan, agar narapidana dan anak 

berhadapan dengan hukum menyadari kesalahannya, memperbaiki 

diri kembali, dan tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana lagi. 

Fungsi LPKA antara lain: 

1. Menyelenggarakan pembinaan anak yang menitikberatkan pada 

kegiatan pendidikan. 
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2. Melaksanakan admisi, orientasi dan observasi mulai dari 

registrasi, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program. 

3. Memberikan layanan perawatan yang meliputi perawatan 

kebutuhan dasar seperti pemenuhan makanan dan perlengkapan 

anak serta perawatan kesehatan. 

4. Melakukan penyelenggaraan pengawasan dan penegakan 

disiplin. 

5. Melakukan kegiatan pelayanan teknis (administrasi dan 

ketatausahaan). 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungai Raya Pontianak 

dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi dan misi. Visi lembaga 

adalah terwujudnya pemulihan hubungan hidup kehidupan dan 

penghidupan warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan misi lembaga 

adalah melaksanakan perawatan dan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi 

manusia (HAM). 

Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungai Raya 

Pontianak dalam menjalankan kegiatannya memiliki sebanyak 56 

pegawai terdiri dari 32 PNS dan 24 calon pegawai.   
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V.1.2 Gambaran Proses Penelitian 

Tahapan proses penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Tahapan persiapan 

1) Mempersiapkan kuesioner pretest dan posttest, media atau alat 

pendidikan (laptop, infokus, slide presentasi dan modul 

pembelajaran) dan satuan acara pembelajaran kegiatan 

pendidikan sensitivitas gender yang akan digunakan dalam 

penelitian dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi 

dengan pembimbing pertama dan kedua sampai dinyatakan 

siap digunakan untuk memberikan materi penyuluhan dan 

mewawancari responden. 

2) Mengurus dan mengajukan permohonan surat izin penelitian 

kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Pontianak yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Sungai Raya Pontianak 

dengan nomor: 0261/II.3.AU.15/A/2019 tanggal 02 April 

2019 untuk mendapatkan izin penelitian. 

3) Menyiapkan kamera untuk dokumentasi penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan-kegiatan tahap pelaksanaan sebagai berikut:  

1) Menemui responden setelah mendapatkan izin dari Kepala 

LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak pada tanggal 08 

April 2019, dengan kegiatan sebagai berikut: 
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a) Menyapa peserta dengan ramah, mengucapkan salam dan 

memperkenalkan diri. 

b) Menyampaikan topik yang akan dibicarakan dalam sesi. 

c) Menyerahkan lembar persetujuan menjadi responden 

(informed concern). 

d) Memberikan pretest kepada responden. 

e) Mengambil foto dokumentasi penelitian selama kegiatan 

pretest. 

f) Melakukan pengecekan kuesioner pretest satu per satu 

untuk melihat apakah kuesioner yang diisi sudah lengkap, 

tidak diisi, atau diisi lebih dari satu. Pengecekan dilakukan 

agar data yang dikumpulkan dapat diolah dan dianalisis. 

2) Penyampaian materi sensitivitas gender yang dilakukan pada 

tanggal 10 April 2019 dengan kegiatan antara lain: 

a) Menyampaikan materi tentang seks, seksualitas dan gender; 

seksualitas manusia, dan gender. 

b) Games tentang sensitivitas gender. 

c) Menyampaikan rangkuman dari keseluruhan materi sesi 

seks, seksualitas dan gender. 

d) Mengambil foto dokumentasi penelitian. 

e) Memberikan posttest, mengambil foto dokumentasi 

penelitian selama kegiatan posttest, dan melakukan 

pengecekan kuesioner posttest satu per satu untuk melihat 
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apakah kuesioner yang diisi sudah lengkap, tidak diisi, atau 

diisi lebih dari satu. 

c. Tahap akhir 

1) Melaporkan kepada Kepala Tata Usaha LPKA Kelas II B 

Sungai Raya Pontianak bahwa penelitian telah selesai 

dilakukan. Pihak LPKA Kelas II B kemudian memberikan 

surat keterangan dengan nomor: W16.PAS.B.PK.01.02.03-

345, tanggal 11 April 2019. 

2) Melakukan tabulasi dan pengolahan data hasil penelitian ke 

dalam program komputer. 

3) Membuat pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian. 

Tahapan proses penelitian digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.1 Alur Proses Penelitian 

Mengurus izin 

penelitian 

Menetapkan 

sampel sesuai 

kriteria inklusi 

dan eksklusi 

Jumlah 

sampel: 

17 orang 

Pelaksanaan 

Pretest tanggal 08 

April 2019 di 

LPKA Kelas II B 

Sungai Raya 

Pontianak 

Kegiatan Pendidikan 

Sensitivitas Gender 

tanggal 10 April 2019 

kepada responden di 

LPKA Kelas II B Sungai 

Raya Pontianak 

Pelaksanaan Posttest 

tanggal 11 April 

2019 di LPKA Kelas 

II B Sungai Raya 

Pontianak 

 

Tabulasi dan 

pengolahan data 

hasil penelitian 

Pembahasan dan 

kesimpulan 
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V.1.3 Karakteristik Responden 

1. Umur  

Umur responden rata-rata, standar deviasi (SD), minimum 

dan maksimum dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut: 

Tabel V.1 

Usia Responden Rata-rata, Standar Deviasi (SD),  

Minimum, dan Maksimum 
 

Variabel Rerata SD Minimum Maksimum 

Umur 

(Tahun) 
16,88 1,317 15 20 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.1, dapat diketahui bahwa usia rata-rata 

responden adalah 16,88±1,317 tahun dengan usia terendah 15 

tahun dan tertinggi 20 tahun. 

2. Jenis kelamin 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin dibagi menjadi dua kategori yaitu laki-laki dan 

perempuan, disajikan pada tabel berikut: 

Tabel V.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Penghuni LPKA Kelas II B Sungai Raya 
 

Jenis kelamin N % 

Laki-laki 17 100,0 

Perempuan  0 0,0 

Jumlah 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.2, dapat diketahui bahwa semua 

responden (100,0%) dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-

laki.  
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3. Pendidikan  

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan dibagi menjadi empat kategori yaitu tidak sekolah/ 

tidak tamat SD, SD, SMP, dan SMA disajikan pada tabel berikut: 

Tabel V.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
 

Pendidikan N % 

Tidak sekolah/tidak tamat SD 2 11,8 

SD 7 41,2 

SMP 4 23,5 

SMA 4 23,5 

Jumlah 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.3, dapat diketahui bahwa proporsi 

responden yang berpendidikan SD (41,2%) lebih banyak daripada 

responden yang berpendidikan SMP (23,5%), SMA (23,5%), dan 

tidak sekolah/tidak tamat SD (11,8%). 

4. Pekerjaan ayah 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan ayah dibagi menjadi empat kategori yaitu buruh, 

petani, PNS dan karyawan swasta, disajikan pada tabel berikut: 

Tabel V.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Ayah 
 

Pekerjaan Ayah N % 

Buruh 4 23,5 

Petani  9 52,9 

PNS 2 11,8 

Karyawan swasta 2 11,8 

Jumlah 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel V.4, dapat diketahui bahwa proporsi 

responden yang ayahnya bekerja sebagai petani (52,9%) lebih 

banyak daripada responden yang ayahnya bekerja sebagai buruh 

(23,5%), PNS (11,8%), dan karyawan swasta (11,8%). 

5. Pendapatan ayah 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

pendapatan ayah dibagi menjadi tidak ada, dan ada, disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel V.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Ayah 
 

Pendapatan Ayah N % 

Tidak ada 0 0,0 

Ada  17 100,0 

Jumlah 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.5, dapat diketahui bahwa semua ayah 

responden (100,0%) memiliki pendapatan.  

6. Pendidikan ayah 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan ayah dibagi menjadi empat kategori yaitu tidak 

sekolah/tidak tamat SD, SD, SMP, dan SMA sebagai berikut: 

Tabel V.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Ayah 
 

Pendidikan N % 

Tidak sekolah/tidak tamat SD 1 5,9 

SD 7 41,2 

SMP 5 29,4 

SMA 4 23,5 

Jumlah 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel V.6, dapat diketahui bahwa proporsi 

responden yang ayahnya berpendidikan SD (41,2%) lebih banyak 

daripada responden yang berpendidikan SMP (29,4%), SMA 

(23,5%), dan tidak sekolah/tidak tamat SD (5,9%). 

7. Pekerjaan ibu 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan ibu dibagi menjadi empat kategori yaitu mengurus 

rumah tangga, petani, PNS, dan pedagang, disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel V.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu 
 

Pekerjaan Ibu N % 

Mengurus rumah tangga 12 70,6 

Petani 3 17,6 

PNS 1 5,9 

Pedagang 1 5,9 

Jumlah 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.7, dapat diketahui bahwa proporsi 

responden yang ibunya mengurus rumah tangga (70,6%) lebih 

banyak daripada responden yang ibuya bekerja sebagai petani 

(17,6%), PNS (5,9%), dan pedagang (5,9%).  

8. Pendapatan ibu 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

pendapatan ibu dibagi menjadi dua kategori yaitu tidak ada, dan 

ada, disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel V.8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Ibu 
 

Pendapatan Ibu N % 

Tidak ada 12 70,6 

Ada  5 29,4 

Jumlah 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.8, dapat diketahui bahwa proporsi 

responden yang ibunya tidak memiliki pendapatan (70,6%) lebih 

banyak daripada responden yang ibunya memiliki pendapatan 

(29,4%). 

9. Pendidikan ibu 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan ibu dibagi menjadi empat kategori yaitu tidak 

sekolah/tidak tamat SD, SD, SMP, dan SMA disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel V.9 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu 
 

Pendidikan N % 

Tidak sekolah/tidak tamat SD 2 11,8 

SD 9 52,9 

SMP 4 23,5 

SMA 2 11,8 

Jumlah 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.9, dapat diketahui bahwa proporsi 

responden yang ibunya berpendidikan SD (52,9%) lebih banyak 

daripada responden yang berpendidikan SMP (23,5%), tidak 

sekolah/tidak tamat SD (11,8%), dan SMA (11,8%). 
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10. Status perkawinan orangtua 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

status perkawinan orangtua dibagi menjadi dua kategori yaitu 

kawin dan bercerai, disajikan pada tabel berikut: 

Tabel V.10 

Karakteristik Responden Berdasarkan  

Status Perkawinan Orangtua 
 

Status Perkawinan N % 

Kawin 15 88,2 

 Bercerai  2 11,8 

Jumlah 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.10, dapat diketahui bahwa proporsi 

responden yang orang tua kawin atau masih memiliki kedua 

orangtua (88,2%) lebih banyak daripada responden yang kedua 

orang tuanya bercerai 11,8%).  

11. Jumlah saudara kandung 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

jumlah saudara kandung, disajikan pada tabel berikut: 

Tabel V.11 

Karakteristik Responden Berdasarkan  

Jumlah Saudara Kandung 
 

Jumlah Saudara Kandung N % 

2 orang 7 41,2 

3 orang 2 11,8 

4 orang 4 23,5 

5 orang 4 23,5 

Jumlah 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.11, dapat diketahui bahwa proporsi 

responden yang memiliki saudara kandung sebanyak 2 orang 
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(41,2%) lebih banyak daripada responden yang memiliki saudara 

kandung 4 orang (23,5%), 5 orang (23,5%), dan 3 orang (11,8%).  

V.1.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas data sampel pada penelitian ini menggunakan 

uji Shapiro-Wilk, karena jumlah sampel yang digunakan kurang dari 

50 sebagai persyaratan analisis (Riwidikdo, 2013). Kriteria pengujian 

uji normalitas adalah jika p value ≥ 0,05, maka data berdistribusi 

normal. Hasil uji normalitas data disajikan pada tabel berikut: 

Tabel V.12 

Hasil Uji Normalitas 
 

Variabel  p Kesimpulan 

Pengetahuan  Pretest 0,703 Data berdistribusi normal 

Posttest 0,061 Data berdistribusi normal 

Sikap  Pretest 0,074 Data berdistribusi normal 

Posttest 0,468 Data berdistribusi normal 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.12, uji normalitas data menggunakan uji 

Shapiro-Wilk menunjukkan data sampel pretest dan posttest variabel 

pengetahuan dan sikap tentang seksualitas berdistribusi normal (nilai 

p > 0,05). 

V.1.5 Analisis Univariat 

V.1.5.1 Pengetahuan responden tentang seksualitas sebelum dan sesudah 

 diberikan intervensi 

Berdasarkan hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa data 

pengetahuan responden sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) 

diberikan intervensi berdistribusi normal karena nilai p > 0,05, 

sehingga pengkategorian berdasarkan pada nilai mean. Skor rata-rata 
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pengetahuan responden tentang seksualitas sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi disajikan sebagai berikut: 

Tabel V.13 

Skor Pengetahuan Responden tentang Seksualitas Sebelum 

(Pretest) dan Sesudah (Posttest) Diberikan Intervensi 
 

Pengetahuan Mean SD Minimum Maksimum 
Selisih 

Mean 

Pretest 8,06 2,99 3 14 
3,88 

Posttest 11,94 3,34 5 16 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.13, menunjukkan skor rata-rata 

pengetahuan pada saat pretest sebesar 8,06±2,99 setelah diberikan 

intervensi dan dilakukan posttest, skor rata-rata pengetahuan sebesar 

11,94±3,34. Dengan demikian, terdapat selisih skor rata-rata 

pengetahuan responden tentang seksualitas sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi sebesar 3,88. 

Distribusi frekuensi tingkat pengetahuan responden tentang 

seksualitas pada saat pretest dan posttest, disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel V.14 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden tentang 

Seksualitas Sebelum dan Sesudah  

Diberikan Intervensi  
 

Pengetahuan 
Pretest Posttest 

N % N % 

Kurang Baik 10 58,8 7 41,2 

Baik 7 41,2 10 58,8 

Jumlah 17 100 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.14, dapat diketahui bahwa pada saat 

pretest sebagian besar responden (58,8%) memiliki pengetahuan 
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kurang baik tentang seksualitas. Setelah diberikan intervensi dan 

dilakukan posttest, sebagian besar responden (58,8%) memiliki 

pengetahuan baik tentang seksualitas. Dengan demikian terjadi 

peningkatan pengetahuan responden tentang seksualitas sebelum 

dan sesudah diberikan pendidikan sensitivitas gender. 

Distribusi frekuensi item pengetahuan responden tentang 

seksualitas sebelum dan sesudah diberikan intervensi disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel V.15 

Distribusi Frekuensi Item Pengetahuan Responden tentang Seksualitas 

Sebelum dan Sesudah Diberikan Intervensi 
 

No Pertanyaan 

Pretest Posttest 

Benar Salah Benar Salah 

N %  N % N % N % 

1 Perbedaan peran dan tanggung jawab 

sosial bagi perempuan dan laki-laki yang 

dibentuk oleh budaya yang membentuk 

karakteristik sosial bagi perempuan dan 

laki-laki disebut …. 

2 11,8 15 88,2 12 70,6 5 29,4 

2 Sifat-sifat biologis yang secara kasat 

mata berbentuk fisik yang 

mendefinisikan manusia sebagai 

perempuan atau laki-laki disebut …. 

4 23,5 13 76,5 11 64,7 6 35,3 

3 Aspek dalam kehidupan manusia 

sepanjang hidupnya yang berkaitan 

dengan alat kelaminnya disebut …. 

7 41,2 10 58,8 12 70,6 5 29,4 

4 Sifat atau karakter yang lemah lembut 

pada manusia disebut …. 
7 41,2 10 58,8 10 58,8 7 41,2 

5 Organ reproduksi yang ada pada 

perempuan adalah …. 
11 64,7 6 35,3 12 70,6 5 29,4 

6 Organ reproduksi yang ada pada laki-laki 

adalah …. 
4 23,5 13 76,5 9 52,9 8 47,1 

7 Rasa ketertarikan secara emosi dan 

seksual pada orang lain berdasarkan jenis 

kelamin tertentu disebut …. 

8 47,1 9 52,9 9 52,9 8 47,1 

8  Perempuan yang mengarahkan pilihan 

orientasi seksualnya kepada semua 

perempuan disebut …. 

8 47,1 9 52,9 10 58,8 7 41,2 

9 Orang-orang yang tertarik dengan orang 

lain yang berkelamin sama dengannya 

disebut …. 

9 52,9 8 47,1 11 64,7 6 35,3 
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Tabel V.15 

(Lanjutan) 
 

No Pertanyaan 

Pretest Posttest 

Benar Salah Benar Salah 

N % N % N % N % 

10 Orang yang mengadopsi peran dan nilai-

nilai lawan jenis kelamin biologisnya 

disebut …. 

10 58,8 7 41,2 12 70,6 5 29,4 

11 Tindakan yang dilakukan dalam rangka 

memenuhi dorongan seksual untuk 

mendapatkan kepuasan seksual disebut ... 

5 29,4 12 70,6 7 41,2 10 58,8 

12 Variasi karakteristik kelamin yang 

membuat seseorang tidak dapat 

diidentifikasi sebagai laki-laki atau 

perempuan disebut …. 

4 23,5 13 76,5 6 35,3 11 64,7 

13 Cara pandang seseorang mengenai 

dirinya, apakah maskulin atau feminin 

atau androgini disebut …. 

8 47,1 9 52,9 11 64,7 6 35,3 

14 Bentuk-bentuk perilaku seks bebas yang 

biasa dilakukan remaja antara lain, 

kecuali …. 

4 23,5 13 76,5 7 41,2 10 58,8 

15 Touching adalah aktivitas seksual yang 

dilakukan dengan cara? 
8 47,1 9 52,9 11 64,7 6 35,3 

16 Kissing adalah aktivitas seksual yang 

dilakukan dengan cara? 
2 11,8 15 88,2 9 52,9 8 47,1 

17 Petting adalah aktivitas seksual yang 

dilakukan dengan cara? 
8 47,1 9 52,9 10 58,8 7 41,2 

18 Sexual intercourse adalah aktivitas 

seksual yang dilakukan dengan cara …  
9 52,9 8 47,1 10 58,8 7 41,2 

19 Penyakit menular seksual yang 

disebabkan oleh virus yang menyerang 

sistem kekebalan tubuh karena 

melakukan hubungan seksual secara 

bebas adalah … 

8 47,1 9 52,9 12 70,6 5 29,4 

20 Kelompok yang rentan terhadap 

penularan penyakit menular seksual dan 

HIV antara lain kecuali …. 

11 64,7 6 35,3 12 70,6 5 29,4 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.15, pada saat pretest, responden banyak 

yang tidak mengetahui (88,2%) gender adalah perbedaan peran dan 

tanggung jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang dibentuk 

oleh budaya yang membentuk karakteristik sosial bagi perempuan 

dan laki-laki. Setelah diberikan intervensi dan dilakukan posttest, 

sudah banyak responden (70,6%) yang tahu tentang definisi gender.  
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Kissing adalah aktivitas seksual yang dilakukan dengan cara 

berciuman dengan lawan jenis. Pada saat pretest, masih banyak 

responden yang tidak mengetahui definisi kissing (88,2%). Setelah 

diberikan intervensi dan dilakukan posttest, sudah banyak responden 

yang mengetahui definisi kissing (52,9%). 

Pada saat pretest, responden masih banyak yang tidak tahu 

tentang definisi seks adalah sifat-sifat biologis yang secara kasat 

mata berbentuk fisik yang mendefinisikan manusia sebagai 

perempuan atau laki-laki (76,5%). Setelah diberikan intervensi dan 

dilakukan posttest, sudah banyak responden yang mengetahui 

definisi seks (64,7%).  

Bentuk-bentuk perilaku seks bebas yang biasa dilakukan remaja 

antara lain berhubungan seks, berciuman bibir dan berpacaran di 

tempat sepi pada saat pretest masih banyak responden yang tidak 

mengetahuinya (76,5%). Setelah dilakukan intervensi dan diberikan 

posttest, responden sudah banyak yang tahu tentang bentuk-bentuk 

perilaku seks bebas yang biasa dilakukan remaja (58,5%).  

Seksualitas adalah aspek dalam kehidupan manusia sepanjang 

hidupnya yang berkaitan dengan alat kelaminnya. Responden masih 

banyak yang tidak tahu mengenai definisi seksualitas (58,8%) pada 

saat diberikan pretest. Setelah diberikan intervensi dan dilakukan 

posttest, sudah banyak responden yang tahu tentang definisi 

seksualitas (70,6%).  



61 

 

 

 

V.1.5.2 Sikap Responden tentang Seksualitas Sebelum dan Sesudah 

 Diberikan Intervensi 

Berdasarkan hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa data 

sikap responden sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) diberikan 

intervensi berdistribusi normal karena nilai p > 0,05, sehingga 

pengkategorian berdasarkan pada nilai mean. Skor rata-rata sikap 

responden tentang seksualitas sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi disajikan pada tabel berikut: 

Tabel V.16 

Skor Sikap Responden tentang Seksualitas Sebelum (Pretest) 

dan Sesudah (Posttest) Diberikan Intervensi 
 

Sikap Mean SD Minimum Maksimum 
Selisih 

Mean 

Pretest 8,76 4,66 3 18 
2,41 

Posttest 11,18 3,76 5 18 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.16, menunjukkan skor rata-rata sikap 

pada saat pretest sebesar 8,76±4,66 setelah diberikan intervensi dan 

dilakukan posttest, skor rata-rata pengetahuan sebesar 11,18±3,76. 

Dengan demikian, terdapat selisih skor rata-rata sikap responden 

tentang seksualitas sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

sebesar 2,41. 

Distribusi frekuensi sikap responden tentang seksualitas pada 

saat pretest dan posttest, disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel V.17 

Distribusi Frekuensi Sikap Responden tentang Seksualitas 

Sebelum dan Sesudah Diberikan Intervensi  
 

Sikap 
Pretest Posttest 

N % N % 

Tidak mendukung 11 64,7 7 41,2 

Mendukung 6 35,3 10 58,8 

Jumlah 17 100 17 100 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.17, dapat diketahui bahwa pada saat 

pretest sebagian besar responden (64,7%) memiliki sikap tidak 

mendukung tentang seksualitas. Setelah diberikan intervensi dan 

dilakukan posttest, sebagian besar responden (58,8%) memiliki 

sikap mendukung tentang seksualitas. Dengan demikian terjadi 

peningkatan sikap responden tentang seksualitas sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan sensitivitas gender. 

Distribusi frekuensi item pernyataan sikap responden tentang 

seksualitas sebelum dan sesudah diberikan intervensi disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel V.18 

Distribusi Frekuensi item Sikap Responden tentang Seksualitas  

Sebelum dan Sesudah Diberikan Intervensi 
 

No Pernyataan 

Pretest Posttest 

Setuju 
Tidak 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

N % N % N % N % 

1 Gender ditentukan oleh manusia. 10 58,8 7 41,2 11 64,7 6 35,3 

2 Seks bukan merupakan bawaan sejak 

lahir. 
9 52,9 8 47,1 7 41,2 10 58,8 

3 Seks merupakan salah satu komponen 

dari seksualitas. 
6 35,3 11 64,7 10 58,8 7 41,2 

4 Sifat feminin lebih banyak dilekatkan 

pada laki-laki daripada perempuan.  
11 64,7 6 35,3 8 47,1 9 52,9 

5 Sering melakukan onani bagi laki-laki 

bukan merupakan suatu hal yang 

memalukan. 

12 70,6 5 29,4 8 47,1 9 52,9 
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Tabel V.18 

(Lanjutan) 
 

No Pernyataan 

Pretest Posttest 

Setuju 
Tidak 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

N % N % N % N % 

6 Masturbasi pada wanita boleh dilakukan 

selama tidak mengganggu kesehatan. 
10 58,8 7 41,2 10 58,8 7 41,2 

7 Rasa ketertarikan secara emosi dan 

seksual pada lawan jenis boleh disalurkan 

dengan berpacaran secara bebas. 

7 41,2 10 58,8 6 35,3 11 64,7 

8 Ketertarikan secara emosi dan seksual 

antara sesama perempuan bukanlah suatu 

hal yang memalukan. 

8 47,1 9 52,9 8 47,1 9 52,9 

9 Ketertarikan secara emosi dan seksual 

antara sesama laki-laki boleh dilakukan 

karena hak setiap orang. 

9 52,9 8 47,1 9 52,9 8 47,1 

10 Perempuan boleh meniru laki-laki, dan 

laki-laki boleh meniru perempuan dalam 

hal perilaku seksual karena merupakan 

hak pribadi masing-masing orang. 

10 58,8 7 41,2 10 58,8 7 41,2 

11 Melihat atau menonton video porno 

boleh dilakukan asalkan tidak ketahuan 

dengan orang lain. 

10 58,8 7 41,2 9 52,9 8 47,1 

12 Orang yang mempunyai sifat tidak dapat 

membedakan dirinya laki-laki atau 

perempuan harus dikucilkan. 

5 29,4 12 70,6 3 17,6 14 82,4 

13 Laki-laki yang memiliki sifat seperti 

wanita atau wanita yang memiliki sifat 

laki-laki harus dikucilkan dari 

masyarakat. 

11 64,7 6 35,3 10 58,8 7 41,2 

14 Perilaku seks bebas dengan pasangan 

(pacar) boleh dilakukan sebagai bentuk 

ekspresi diri. 

5 29,4 12 70,6 5 29,4 12 70,6 

15 Berpegangan tangan dan berpelukan 

boleh dilakukan dengan pasangan 

(pacar). 

8 47,1 9 52,9 6 35,3 11 64,7 

16 Berciuman dengan pasangan saat 

berpacaran tidak boleh dilakukan. 
4 23,5 13 76,5 5 29,4 12 70,6 

17 Menyentuh bagian sensitif dari tubuh 

pasangan dan mengarah pada 

pembangkitan gairah seksual boleh saja 

dilakukan. 

13 76,5 4 23,5 9 52,9 8 47,1 

18 Berhubungan intim dengan pasangan 

(pacar) boleh dilakukan asalkan 

menggunakan kondom. 

11 64,7 6 35,3 4 23,5 13 76,5 

19 Hubungan seksual secara bebas boleh 

dilakukan dengan pasangan (pacar). 
10 58,8 7 41,2 7 41,2 10 58,8 

20 Berganti-ganti pasangan saat 

berhubungan seksual tidak dapat 

menyebabkan penyakit menular seksual 

dan HIV. 

11 64,7 6 35,3 6 35,3 11 64,7 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel V.18, pada saat pretest masih banyak 

responden yang mendukung perilaku menyentuh bagian sensitif dari 

tubuh pasangan dan mengarah pada pembangkitan gairah seksual 

boleh saja dilakukan (76,5%). Setelah diberikan intervensi dan 

dilakukan posttest, sikap responden dalam mendukung perilaku 

tersebut berkurang menjadi 53,9%.  

Responden masih banyak yang mendukung (76,5%) perilaku 

berciuman dengan pasangan saat berpacaran tidak boleh dilakukan 

pada saat pretest. Sikap responden dalam mendukung perilaku 

tersebut mengalami perubahan sikap (70,6%) setelah diberikan 

intervensi dan dilakukan posttest. 

Perilaku berhubungan intim dengan pasangan (pacar) boleh 

dilakukan asalkan menggunakan kondom menunjukkan masih 

banyak responden yang mendukung sikap tersebut pada saat pretest 

(64,7%). Setelah diberikan intervensi dan dilakukan posttest, sikap 

responden dalam mendukung perilaku tersebut mulai mengalami 

perubahan sikap (23,5%). 

Pada saat pretest, masih banyak responden yang mendukung 

perilaku melihat atau menonton video porno boleh dilakukan asalkan 

tidak ketahuan dengan orang lain (58,8%). Sikap responden dalam 

mendukung perilaku tersebut mulai mengalami perubahan sikap 

setelah diberikan intervensi dan dilakukan posttest (52,9%). 
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V.1.6 Analisis Bivariat 

V.1.6.1 Perbedaan Pengetahuan Responden tentang Seksualitas Sebelum 

 dan Sesudah Diberikan Intervensi 

Berdasarkan hasil uji normalitas data, menunjukkan bahwa data 

pengetahuan responden tentang seksualitas pada saat pretest dan 

posttest berdistribusi normal, sehingga digunakan uji t berpasangan 

(paired sample t-test) untuk mengetahui perbedaan rata-rata pretest 

dan posttest pengetahuan responden tentang seksualitas. Hasil uji 

statistik t berpasangan pengetahuan responden tentang seksualitas 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel V.19 

Hasil Uji T Berpasangan Pengetahuan Responden tentang 

Seksualitas Sebelum dan Sesudah Intervensi 
 

Pengetahuan N Rerata±SD 
Perbedaan 

Rerata±SD 
CI 95% p 

Pretest 17 8,06±2,99 
3,88±2,15 2,78-4,99 0,000 

Posttest 17 11,94±3,34 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.19, diperoleh nilai p = 0,000 < 0,05, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada perbedaan yang bermakna 

antara pengetahuan tentang seksualitas sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan sensitivitas gender pada Penghuni LPKA 

Kelas II B Sungai Raya Pontianak. Skor rata-rata pengetahuan 

responden meningkat sebesar 3,88 dari 8,06 sebelum diberikan 

intervensi menjadi 11,94 sesudah diberikan intervensi. 
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V.1.6.2 Perbedaan Sikap Responden tentang Seksualitas Sebelum dan 

 Sesudah Diberikan Intervensi 

Berdasarkan hasil uji normalitas data, menunjukkan bahwa data 

sikap responden tentang seksualitas pada saat pretest dan posttest 

berdistribusi normal, sehingga digunakan uji t berpasangan (paired 

sample t-test) untuk mengetahui perbedaan rata-rata pretest dan 

posttest sikap responden tentang seksualitas. Hasil uji statistik t 

berpasangan sikap responden tentang seksualitas sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi disajikan pada tabel berikut: 

Tabel V.20 

Hasil Uji T Berpasangan Sikap Responden tentang Seksualitas 

Sebelum dan Sesudah Intervensi 
 

Sikap N Rerata±SD 
Perbedaan 

Rerata±SD 
CI 95% p 

Pretest 17 8,76±4,66 
2,41±3,47 0,63-4,19 0,011 

Posttest 17 11,18±3,76 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.20, diperoleh nilai p = 0,011 < 0,05, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada perbedaan yang bermakna 

antara sikap tentang seksualitas sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan sensitivitas gender pada Penghuni LPKA Kelas II B 

Sungai Raya Pontianak. Skor rata-rata sikap responden meningkat 

sebesar 2,41 dari 8,76 sebelum diberikan intervensi menjadi 11,18 

sesudah diberikan intervensi. 
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V.2 Pembahasan 

V.2.1 Perbedaan Pengetahuan Responden tentang Seksualitas Sebelum 

 dan Sesudah Diberikan Pendidikan Sensitivitas Gender 

Pada analisis bivariat dilakukan uji statistik t berpasangan, 

menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara pengetahuan 

tentang seksualitas sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

sensitivitas gender pada penghuni LPKA Kelas II B Sungai Raya 

Pontianak (p = 0,000). Ini berarti, pendidikan sensitivitas gender yang 

diberikan berpengaruh terhadap pengetahuan responden tentang 

seksualitas.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Boediono (2011), 

menunjukkan ada perbedaan bermakna antara pengetahuan remaja 

tentang seks sebelum dan sesudah diberikan pendidikan seks. 

Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan Nurkhasanah (2014), 

menunjukkan ada perbedaan bermakna antara pengetahuan remaja 

tentang pencegahan seks pranikah sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan seks.  

Berdasarkan hasil penelitian, pada saat pretest diperoleh 

sebanyak 10 orang (58,8%) yang memiliki pengetahuan kurang baik 

tentang seksualitas. Setelah dilakukan intervensi dan diberikan 

posttest sebanyak 10 orang (58,8%) memiliki pengetahuan baik 

tentang seksualitas. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

pengetahuan responden tentang seksualitas. Ini sejalan dengan 
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penelitian Boediono (2011) menunjukkan sebagian besar responden 

memiliki pengetahuan cukup sebelum diberikan pendidikan seks yaitu 

33 orang (55,0%). Setelah diberikan intervensi, sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan baik yaitu 50 orang (83,3%).  

Pengetahuan merupakan faktor predisposisi yang menentukan 

terbentuknya perilaku seseorang. Pengetahuan merupakan domain 

yang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang. Dari 

pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak 

didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2007). 

Pengetahuan remaja yang kurang tentang seksualitas akan 

berdampak pada perilaku remaja, khususnya perilaku seksualnya. 

Banyak remaja tidak mengetahui dampak dari perilaku seksual yang 

mereka lakukan. Seringkali remaja sangat tidak matang untuk 

melakukan hubungan seksual terlebih lagi jika harus menanggung 

risiko dari hubungan seksual tersebut (Rahma, 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian, responden masih banyak yang tidak 

tahu tentang definisi gender yaitu sebanyak 15 orang (88,2%) sebelum 

diberikan intervensi. Setelah diberikan intervensi, responden yang 

menjawab salah tentang definisi gender berkurang menjadi sebanyak 

5 orang (29,4%). Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan 

pendidikan sensitivitas gender semakin banyak responden yang tahu 

tentang definisi gender.  
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Responden masih banyak yang tidak tahu tentang definisi kissing 

yaitu sebanyak 15 orang (88,2%) sebelum diberikan intervensi. 

Setelah diberikan intervensi, responden yang menjawab salah tentang 

definisi kissing berkurang menjadi sebanyak 8 orang (47,1%). Hal ini 

menunjukkan bahwa setelah diberikan pendidikan sensitivitas gender 

sudah banyak responden yang tahu tentang definisi kissing.  

Responden sebelum diberikan intervensi masih banyak yang 

tidak tahu tentang definisi seks yaitu sebanyak 13 orang (76,5%). 

Setelah diberikan intervensi, responden yang menjawab salah tentang 

definisi seks berkurang menjadi sebanyak 6 orang (35,3%). Hal ini 

menunjukkan bahwa setelah diberikan pendidikan sensitivitas gender 

sudah banyak responden yang tahu tentang definisi seks.  

Sebagian besar responden yaitu sebanyak 13 orang (76,5%) 

sebelum diberikan intervensi tidak tahu tentang bentuk-bentuk 

perilaku seks bebas yang biasa dilakukan remaja. Setelah diberikan 

intervensi, responden yang menjawab salah tentang bentuk-bentuk 

perilaku seks bebas yang biasa dilakukan remaja berkurang menjadi 

10 orang (58,8%). Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan 

pendidikan sensitivitas sudah banyak responden yang tahu dan paham 

tentang bentuk-bentuk perilaku seks bebas yang biasa dilakukan 

remaja.  

Pengetahuan responden tentang definisi seksualitas sebelum 

diberikan intervensi menunjukkan masih banyak yang tidak tahu 
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tentang definisi seksualitas yaitu sebanyak 10 orang (58,8%). Setelah 

diberikan intervensi, responden yang menjawab salah tentang definisi 

seksualitas berkurang menjadi 5 orang (29,4%). Dengan demikian, 

pendidikan sensitivitas gender dapat meningkatkan pengetahuan 

responden tentang definisi seksualitas.  

Menurut Santoso (2018) menyatakan bahwa salah satu cara untuk 

meningkatkan pengetahuan adalah dengan memberikan pendidikan 

kesehatan. Pendekatan dalam pemberian pendidikan kesehatan sangat 

banyak macamnya antara lain metode ceramah, demonstrasi, diskusi 

kelompok, dan lain-lain. Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan dalam memberikan pendidikan kesehatan. 

Media digunakan untuk membantu dan memperagakan dalam proses 

pendidikan kesehatan agar peserta didik dapat menerima informasi 

berdasarkan kemampuan penangkapan panca inderanya. 

Pendidikan kesehatan yang diberikan dalam penelitian ini adalah 

pendidikan sensitivitas gender. Menurut Ulya (2017), menyatakan 

pendidikan sensitivitas gender digunakan untuk menumbuhkan 

kesadaran karakter yang mengakomodir kesetaraan gender dan 

mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan gender. Sensitivitas 

gender dalam pembangunan karakter ini perlu dibangun agar mampu 

terinternalisasi dalam kesadaran individu, sehingga ketika individu 

hidup di masyarakat akan merealisasikan karakter tersebut dalam 

kehidupan sosialnya.  
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Menurut Liestyasari (2010) mengungkapkan bahwa seorang yang 

sensitif gender akan tanggap dalam membedakan berbagai persoalan 

dan akan dapat mencari solusi yang responsif gender berkaitan dengan 

persoalan yang dihadapinya. Sensitivitas harus dimulai dengan 

kemampuan seseorang untuk memahami konsep dan persoalan 

gender, baru kemudian orang tersebut mampu mengaplikasikannya 

dalam tindakan dan perilaku keseharian.  

Tinggi rendahnya pengetahuan seseorang dapat disebabkan 

karena tingkat pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan sebagian besar responden secara formal masih rendah 

yaitu sekolah dasar (41,2%) yang berasal dari luar Kota Pontianak 

yang lebih banyak putus sekolah baik karena pergaulan yang salah 

maupun keterbatasan ekonomi keluarga. Keterbatasan pendidikan 

berpengaruh pola perilaku sehari-hari, sehingga dalam memutuskan 

sesuatu masalah tidak didasarkan pada pengetahuan yang ada. 

Salah satu faktor yang berpengaruh pada perilaku kesehatan 

adalah tingkat pendidikan karena dapat membentuk pola pikir, pola 

persepsi dan sikap dalam mengambil keputusan. Pendidikan yang 

meningkat dapat mengajarkan individu mengambil keputusan terbaik. 

Pendidikan yang rendah tidak selamanya menghambat seseorang 

untuk belajar dari media lain, seperti televisi, koran, majalah, radio 

dan pengalaman-pengalaman orang lain (Hernawan & Arafah, 2012). 

Keadaan ini tercermin pada responden yang sebagian besar 
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berpendidikan rendah (SD), namun memiliki pengetahuan yang baik 

tentang seksualitas setelah diberikan pendidikan sensitivitas gender. 

Menurut Notoatmodjo (2007) menyebutkan peningkatan 

pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal, akan 

tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal seperti 

mengikuti penyuluhan untuk mendapat informasi baru. Dan dengan 

adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan 

kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut. 

Peningkatan pengetahuan yang terjadi pada responden pada 

penelitian ini dikarenakan dalam memberikan pendidikan sensitivitas 

gender dimasukkan games sensitivitas gender yang melibatkan semua 

responden. Dalam permainan tersebut, responden diminta untuk 

mencocokkan metaplan yang diberikan dengan flipchart bertuliskan 

laki-laki, perempuan dan gender. Hasil permainan menunjukkan 

hampir semua responden mampu mencocokkan metaplan yang 

diberikan dengan flipchart. Dengan dimasukkannya unsur games 

dalam pendidikan sensitivitas gender dapat membantu responden 

lebih memahami materi yang disampaikan. 

Rerata adanya perbedaan pengetahuan yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi mengindikasikan bahwa 

pendidikan sensitivitas gender dapat menambah pengetahuan 

penghuni LPKA. Pengetahuan penghuni LPKA meningkat setelah 

diberikan pendidikan sensitivitas gender disertai dengan games 
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sensitivitas gender. Dalam games tersebut hampir semua responden 

mampu membedakan antara gender, seks dan seksualitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan sensitivitas gender sangat cocok diberikan kepada 

penghuni LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak karena dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang seks, seksualitas, gender dan 

bentuk-bentuk perilaku seks bebas. Diharapkan kepada pihak LPKA 

meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi, dinas kesehatan 

dan sebagainya untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada 

penghuni LPKA dengan metode dan media pembelajaran yang lebih 

menarik tentang seks, seksualitas dan gender. 

V.2.2 Perbedaan Sikap Responden tentang Seksualitas Sebelum dan 

 Sesudah Diberikan Pendidikan Sensitivitas Gender 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji t berpasangan 

diperoleh nilai p = 0,011 < 0,05, yang artinya ada perbedaan bermakna 

antara sikap tentang seksualitas sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan sensitivitas gender pada penghuni LPKA Kelas II B 

Sungai Raya Pontianak. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan 

sensitivitas gender yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap 

sikap responden tentang seksualitas. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Boediono (2013), 

menunjukkan ada perbedaan bermakna antara sikap remaja tentang 

seks sebelum dan sesudah diberikan pendidikan seks. Penelitian 
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dengan hasil yang sama dilakukan oleh Nurkhasanah (2014), 

menunjukkan ada perbedaan bermakna antara sikap remaja tentang 

pencegahan seks pranikah sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

seks. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Tirta (2014), 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan sikap remaja antara sebelum 

dan sesudah diberikan sex education pada dewasa muda di Kartasura. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan pada saat pretest 

diperoleh 11 orang (64,7%) yang memiliki sikap tidak mendukung 

tentang seksualitas. Setelah dilakukan intervensi dan diberikan 

posttest diperoleh 10 orang (58,8%) yang memiliki sikap mendukung 

tentang seksualitas. Ini sejalan dengan penelitian Dhati (2013), 

menunjukkan sebagian besar responden memiliki sikap cukup baik 

sebelum diberikan pendidikan seks yaitu 20 orang (62,5%). Setelah 

diberikan intervensi, sebagian besar responden memiliki sikap baik 

yaitu 26 orang (81,3%).  

Sikap dianggap suatu presdisposisi umum untuk merespon dan 

bertindak secara positif atau negatif terhadap suatu objek atau 

seseorang disertai emosi positif dan negatif. Sikap mewarnai 

pandangan terhadap seseorang terhadap suatu objek memengaruhi 

perilaku dan relasi dengan orang lain (Notoatmodjo, 2003). Semakin 

positif sikap remaja terhadap perilaku seksual maka semakin besar 

intensinya untuk melakukan perilaku seksual, sedangkan remaja yang 

memiliki sikap yang negatif terhadap perilaku seksual akan semakin 
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kecil intensinya untuk melakukan perilaku seksual (Kumalasari, 

2014). 

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak responden yang 

memiliki perilaku negatif menyentuh bagian sensitif dari tubuh 

pasangan dan mengarah pada pembangkitan gairah seksual (petting) 

boleh saja dilakukan (76,5%). Setelah diberikan intervensi, sikap 

responden dalam mendukung perilaku tersebut berkurang menjadi 

53,9%. Meskipun demikian, masih minimnya informasi tentang 

pendidikan seksual yang diterima responden di LPKA menyebabkan 

mereka tidak mengetahui lebih banyak mengenai petting. 

Petting adalah perilaku seksual termasuk memberikan atau 

mendapatkan cupang, ciuman dalam, dan menyentuh organ seksual 

pasangan. Perilaku seksual ini sebagai manifestasi hasrat seksual yang 

kian meningkat pada diri individu yang berujung pada intercouse 

(Blegur, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Suwarni dan Arfan 

(2015) menunjukkan sebanyak 29,0% responden yang melakukan 

petting berujung pada terjadinya intercouse. 

Responden masih banyak yang bersikap negatif (76,5%) terhadap 

perilaku berciuman dengan pasangan saat berpacaran tidak boleh 

dilakukan sebelum diberikan intervensi. Sikap responden dalam 

mendukung perilaku tersebut mengalami perubahan sikap (70,6%) 

setelah diberikan intervensi. Keterbatasan informasi di LPKA tentang 
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pendidikan seksual yang diterima responden menyebabkan 

ketidaktahuan mereka tentang kissing. 

Kissing adalah tindakan yang menempatkan bibir ke permukaan 

bibir subjek lain yang disertai dengan pelukan yang dalam untuk 

menimbulkan rangsangan seksual (Blegur, 2017). Tindakan seksual 

yang dilakukan remaja dimulai dari menonton film porno, kemudian 

melakukan tindakan seks pranikah yang ringan seperti berciuman dan 

berpelukan (Mangando, 2014). Hal ini didukung oleh penelitian Ardi 

(2014) menunjukkan sebagian besar responden pernah melakukan 

perilaku kissing kepada pasangannya (77,0%). 

Perilaku berhubungan intim dengan pasangan (pacar) boleh 

dilakukan asalkan menggunakan kondom (sexual intercouse) 

menunjukkan masih banyak responden yang mendukung sikap 

tersebut sebelum diberikan intervensi (64,7%). Sikap responden 

dalam mendukung perilaku tersebut mulai mengalami perubahan 

sikap (23,5%) setelah diberikan intervensi. Meskipun demikian, 

masih banyak responden yang mendukung bolehnya melakukan 

hubungan intim dengan pasang disebabkan karena tidak mendapatkan 

pendidikan yang memadai di LPKA sehingga masih kurang paham 

tentang sexual intercouse.  

Sexual intercrouse merupakan puncak dari preferensi perilaku 

seksual. Perilaku seksual ini ditandai dengan bertemunya dua organ 

reproduksi laki-laki (penis) yang sedang ereksi dimasukan ke dalam 
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lubang organ reproduksi perempuan (vagina). Tahapan ini hanya 

dilazimkan oleh pasangan yang telah resmi baik secara adatiah, 

agama, dan pemerintah (pernikahan), sehingga kedua pasangan 

tersebut memiliki satu tanggung jawab untuk saling melengkapi 

(social-emotional orientation) dan mencari keturunan (biological 

orientation) (Blegur, 2017). 

Responden masih banyak yang mendukung perilaku melihat atau 

menonton video porno boleh dilakukan asalkan tidak ketahuan dengan 

orang lain (58,8%) sebelum diberikan intervensi. Sikap responden 

dalam mendukung perilaku tersebut mulai mengalami perubahan 

sikap setelah diberikan intervensi (52,9%). Meskipun demikian, 

masih banyak responden yang mendukung bolehnya melihat atau 

menonton video porno asalkan tidak ketahuan dengan orang lain 

karena minimnya informasi yang diberikan LPKA tentang seksualitas. 

Remaja yang terpapar media pornografi secara terus menerus 

semakin besar hasrat seksualnya. Remaja menerima pesan seksual 

dari media pornografi secara konsisten berupa kissing, petting, bahkan 

hubungan seksual pranikah. Hal ini membuat remaja tidak berpikir 

panjang untuk meniru apa yang mereka saksikan. Remaja 

menganggap keahlian dan kepuasan seksual adalah yang sesuai 

dengan yang mereka lihat (Indrijati, 2017). 

Menurut Induniasih dan Ratna (2017) menyatakan sikap adalah 

suatu kecenderungan untuk merespons baik positif maupun negatif 



78 

 

 

 

terhadap seseorang, situasi ataupun suatu objek tertentu. Sikap 

merupakan suatu penilaian emosional atau afektif (berupa perasaan 

senang, benci, dan sedih), kognitif atau pengetahuan tentang suatu 

objek, dan konatif atau kecenderungan bertindak.  

Notoatmodjo (2003) mengatakan bahwa perwujudan sikap tidak 

dapat dilihat langsung, namun terlebih dahulu ditafsirkan dari perilaku 

yang tertutup. Sikap dianggap belum berupa suatu aktivitas atau 

tindakan, tetapi kecenderungan atas tindakan dari sebuah perilaku. 

Sikap masih menjadi suatu reaksi tertutup terhadap perilaku-perilaku 

kesehatan yang dikenalkan. Sikap dapat juga berupa kesiapan untuk 

melakukan reaksi terhadap perilaku kesehatan. 

Perubahan sikap yang terjadi pada responden menurut asumsi 

peneliti karena adanya peningkatan pengetahuan yang dapat 

membentuk sikap positif sehingga berpengaruh pada perilaku 

responden. Peningkatan pengetahuan responden tentang seksualitas 

berdampak pada perubahan sikap dan perilaku responden dalam 

membedakan berbagai masalah seksualitas dan dapat mencari solusi 

yang responsif gender berkaitan dengan masalah yang dihadapinya.  

Rerata adanya perbedaan sikap yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah diberikan intervensi mengindikasikan bahwa pendidikan 

sensitivitas gender dapat memberikan perubahan sikap penghuni 

LPKA tentang seksualitas. Perubahan sikap tersebut disebabkan 

adanya peningkatan pengetahuan tentang seksualitas. Pendidikan 
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sensitivitas gender yang diberikan mampu memberikan perubahan 

sikap dan cara pandang penghuni LPKA tentang seksualitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan sensitivitas gender sangat cocok diberikan kepada 

penghuni LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak karena dapat 

mengubah sikap tentang perilaku seksual berisiko yang 

membahayakan kesehatan, seperti petting, kissing, sexual intercouse 

dan menonton video porno. Diharapkan penghuni LPKA dapat 

menerapkan pengetahuan tentang seksualitas yang didapat setelah 

keluar dari LPKA. 

 

V.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Pada saat pengisian kuesioner jarak antara responden yang satu dengan 

yang lain terlalu dekat sehingga menyebabkan kemungkinan saling kerja 

sama dalam pengisian kuesioner. 

2. Intervensi pada penelitian ini hanya diberikan pada remaja laki-laki 

karena pada saat penelitian remaja perempuan sudah keluar dari LPKA. 

3. Keterbatasan waktu pertemuan dengan penghuni LPKA selama kegiatan 

intervensi yang seharusnya 2 jam hanya terpakai 1,5 jam. 
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BAB VI 

PENUTUP 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan yang bermakna antara pengetahuan tentang seksualitas 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan sensitivitas gender pada 

Penghuni LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak. 

2. Ada perbedaan yang bermakna antara sikap tentang seksualitas sebelum 

dan sesudah diberikan pendidikan sensitivitas gender pada Penghuni 

LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak. 

 

VI.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi penghuni LPKA 

a. Meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

seksualitas dari berbagai sumber, seperti internet, televisi, buku-buku 

kesehatan dan sebagainya setelah keluar dari masa pembinaan di 

LPKA. 

b. Mencari dan memilih teman yang mendukung dalam kegiatan dan 

aktivitas yang positif. 
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2. Bagi LPKA Kelas II B Sungai Raya Pontianak 

a. Membuat program pembinaan khusus tentang seksualitas baik secara 

individu maupun kelompok. 

b. Melakukan kerja sama dengan institusi terkait, seperti perguruan tinggi, 

dinas kesehatan dan sebagainya untuk memberikan pendidikan 

kesehatan kepada penghuni LPKA. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah kelompok kontrol 

dalam penelitian, memberikan pendidikan sensitivitas gender kepada 

remaja penghuni LPKA dengan jenis kelamin perempuan, menambah 

variabel psikomotorik (tindakan atau keterampilan) dalam penelitian 

selanjutnya, dan mengatur jadwal kegiatan agar penelitian yang dilakukan 

menjadi lebih maksimal. 
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