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Abstrak  

 

Beberapa penelitian didunia menunjukkan adanya trend perilaku seksual 
menyimpang, salah satunya seks pranikah. Pesatnya perkembangan teknologi  
komunikasi berperan terhadap meningkatnya paparan perilaku seksual yang 
diterima oleh remaja. Salah satu perkembangan masa remaja adalah tingginya rasa 
ingin tahu remaja terhadap sesuatu, salah satunya adalah perilaku seks. Faktor-
faktor yang berhubungan dengan sikap remaja terhadap perilaku seks pranikah 
adalah pengetahuan remaja.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi terhadap sikap seksual pranikah remaja 
di kelurahan Danguran Klaten. Penelitian ini adalah deskriptif korelasional 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah 722 remaja yang 
tinggal di Kelurahan Danguran Klaten. Sampel penelitian sebanyak 88 remaja 
dengan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner. 
Pengujian hipotesis adalah uji chi square. Kesimpulan penelitian adalah:  (1) 
Tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sebagian besar adalah 
rendah, (2) sikap remaja tentang seks pranikah sebagian besar adalah menolak, 
dan (3) terdapat hubungan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi 
dengan sikap seks pranikah pada remaja di Desa Danguran Kecamatan Klaten 
Selatan Kabupaten Klaten. 

 

  

  

Kata kunci: pengetahuan, sikap, seksual pranikah, remaja 
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CORRELATIONSHIP BETWEEN REPRODUCTIVE HEALTH KNOWLEDGE ATTITUDE 
WITH TEEN PREMARITAL SEXUALWARD IN THE DISTRICT                                                            

DANGURAN KLATEN 

 

ABSTRACT 

 

Several studies indicate a trend in the world of sexual deviant behavior, one 
of which premarital sex. The rapid development of communications technology 
contribute to the increased exposure of acceptable sexual behavior by teens. One 
of the developments is the high adolescence adolescent curiosity about something, 
one of which is sexual behavior. The factors associated with adolescent attitudes 
toward premarital sexual behavior is the knowledge of adolescents. This study 
aimed to determine the relationship of knowledge about reproductive health for 
adolescent premarital sexual attitudes in urban Danguran Klaten. This is a 
descriptive study with cross sectional correlation. The study population was 722 
adolescents who live in the Village Danguran Klaten. The researchs sample of 88 
adolescents with purposive sampling technique. the Research instrument in the 
form of a questionnaire. Testing the hypothesis is chi square test. Conclusions of 
research are: (1) The level of knowledge of adolescents on reproductive health 
were mostly low, (2) adolescent attitudes about sex before marriage was largely 
rejected, and (3) there was a correlation between knowledge of adolescents about 
reproductive health with premarital sex attitudes in adolescents in the Village 
Southern District of Klaten Danguran Klaten. 

 
 
Keywords: knowledge, attitudes, premarital sex, teen 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada 
saat ini sangat pesat, dengan 
pesatnya perkembangan teknologi 
membuat seks tidak dianggap sakral 
lagi. Kecendrungan pelanggaran 
semakin meningkat oleh karena 
adanya penyebaran informasi dan 
rangsangan seksual melalui media 
massa yang dengan adanya teknologi 
canggih (video cassette, foto copy, 
VCD, telepon genggam, internet, dan 
lain-lain) menjadi tidak terbendung 
lagi. Remaja wanita dan laki - laki 
yang sedang dalam periode ingin tahu 
dan mencoba, akan meniru apa yang 
dilihat atau didengarnya dari media 
massa (Sarwono, 2004).  

 Survey yang dilakukan oleh 
Departemen Sosial dan Ekonomi 
Internasional pada tahun 1998 di 
beberapa Negara Barat seperti Belgia, 
Kanada, Jerman, Hongaria, Norwegia, 
Inggris dan Amerika menunjukkan 
bahwa 2/3 remaja berusia 19 tahun 
telah melakukan hubungan seksual di 
luar pra nikah. Senestein telah 
melaporkan hasil penelitiannya yaitu 
bahwa sekitar 69% remaja wanita 
Afrika-Amerika telah melakukan 
hubungan seksual tanpa nikah pada 
usia 15 tahun. Sedangkan Hoffer 
menemukan bahwa 25% remaja 
Afrika-Amerika telah berhubungan 
seksual tanpa nikah pada usia 15 
tahun dan 74% pada usia 18 tahun, 
sedangkan pada remaja berkulit putih 
adalah 15% dan 56% (Yusuf, 2006). 

 Sebanyak 62,7 persen 
siswi SMP (Sekolah Menengah 
Pertama) sudah pernah melakukan 
hubukan seks pra-nikah, alias tidak 
perawan. Sementara 21,2 persen dari 
para siswi SMP tersebut mengaku 
pernah melakukan aborsi ilegal. Dari 
survei yang diselenggarakan Komisi 

Nasional Perlindungan Anak tersebut 
terungkap bahwa tren perilaku seks 
bebas pada remaja Indonesia tersebar 
secara merata di seluruh kota dan 
desa, dan terjadi pada berbagai 
golongan status ekonomi dan sosial, 
baik kaya maupun miskin. Dalam hal 
ini KOMNAS-PA melaporkan 
temuannya bahwa 97% remaja SMP 
dan SMA (Sekolah Menengah Atas) 
mengaku pernah menonton film 
porno, dan 93,7% dari para remaja itu 
mengaku pernah melakukan berbagai  
macam adegan intim tanpa penetrasi 
(KOMNAS-PA, 2012). 

 Berdasarkan survey 
pendahuluan yang telah dilakukan 
oleh peneliti pada tanggal 18 
September 2012 diperoleh data 
jumlah remaja di Kelurahan Danguran 
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten 
Klaten sebanyak 722 remaja. 
Berdasarkan wawancara dengan 15 
remaja dengan diberikan pertanyaan 
tentang apa itu pubertas, fungsi organ 
lawan jenis dan masalah organ 
reproduksi dapat disimpulkan bahwa 
tingkat pengetahuan kesehatan 
reproduksi rendah, hal ini ditandai 
dengan kurangnya pengetahuan 
mengenai fungsi organ reproduksi, 
perubahan fisiologis organ reproduksi, 
penyakit organ reproduksi dan akibat 
bila berhubungan seksual sebelum 
menikah. Para remaja diatas sangat 
tertarik terhadap hal yang berbau 
seks, mereka memberikan respon 
positif yaitu menyenangi terhadap hal 
- hal yang berbau seksual seperti : 
pacaran, berduaan dengan lawan 
jenis, bahkan kepada tindakan yang 
lebih ekstrim yaitu dengan adanya 
kontak fisik dalam hal seks pranikah 
diantara mereka. Rasa ingin tahu 
yang tinggi membuat remaja 
cenderung ingin mencoba hal 
tersebut, terutama di masa pubertas, 
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hal ini ditandai dengan rata – rata 
kejadian 2 kasus hamil diluar nikah di 
masing masing dukuh dengan jumlah 
total 24 kejadian di wilayah Kelurahan 
Danguran dalam rentang waktu bulan 
Januari – September 2012. 

 
LANDASAN TEORI 

 Manusia sebagai ciptaan 
Tuhan yang sempurna, dalam 
memahami alam sekitaranya terjadi 
proses yang bertingkat dari 
pengetahuan sebagai hasil tahu 
manusia, ilmu dan filsafat. 
Pengetahuan merupakan hasil tahu 
manusia, yang sekedar menjawab 
pertanyaan apa sesuatu itu. Beberapa 
faktor yang mempengaruhi 
pengetahuan antara lain: pengalaman, 
tingkat pendidikan yang luas, 
keyakinan tanpa adanya pembuktian, 
fasilitas (televisi, radio, majalah, 
koran, buku), penghasilan, dan sosial 
budaya (Notoatmodjo, 2010). 

Menurut Notoatmodjo (2010) 
ada beberapa proses yang terjadi 
untuk memperoleh pengetahuan 
antara lain : awarenes                
(kesadaran), dimana orang tersebut 
menyadari dalam arti mengetahui 
terlebih dahulu terhadap stimulus 
(objek), interes (tertarik) terhadap 
stimulus atau obyek tersebut, 
evaluation (menimbang – nimbang) 
terhadap baik dan tidaknya stimulus 
tersebut bagi dirinya, trial             
(mencoba) dimana subyek sudah 
mulai mencoba melakukan sesuatu 
sesuai dangan apa yang dikehendaki 
oleh stimulus, dan                            
adopsi (meniru) diaman subyek 
berperilaku baru sesuai dangan 
pengetahuan, kesadaran, dan sikap 
terhadap stimulus. 

Menurut Notoatmodjo (2010) ) 
pengetahuan dalam domain kognitif 
mencakup 6 tingkatan, yaitu : 

 

a.Tahu (know) 
a. b. Memahami (comprehension) 
b. c. Aplikasi (aplication) 
c. d. Analisis (analisys) 
d. e. Sintesis (sintesys) 
e. f. Evaluasi (evaluation) 

 
Sikap  

Sikap merupakan suatu 
proses penilaian yang dilakukan 
seorang individu terhadap suatu objek 
( Sarwono & Meinarno, 2009). 
Menurut Azwar (2009), faktor  yang 
mempengaruhi pembentukan sikap 
antara lain : pengalaman pribadi, 
pengaruh orang lain, pengaruh 
budaya, pengaruh media massa, 
lembaga  pendidikan, lembaga 
agama, dan   pengaruh   faktor   
emosional. 

Struktur sikap terdiri atas tiga 
komponen menurut Azwar 
(2009),yaitu 

1. Komponen kognitif (cognitive) 
Komponen kognitif berisi kepercayaan 
seseorang mengenai apa yang 
berlaku atau apa yang benar bagi 
objek sikap. 

2. Komponen afektif (affective) 
Komponen afektif menyangkut 
masalah emosional subjektif 
seseorang terhadap suatu sikap. 
Secara umum, komponen ini 
disamakan dengan perasaan yang 
dimiliki terhadap sesuatu. 

3. Komponen konatif (conative) 
Komponen konatif dalam struktur 
sikap menunjukkan bagaimana 
perilaku atau kecenderungan 
berperilaku yang ada dalam diri 
seseorang berkaitan dengan objek 
sikap yang dihadapinya. Kaitan ini 
didasari oleh asumsi bahwa 
kepercayaan dan perasaan banyak 
mempengaruhi perilaku. 

Tingkatan sikap menurut 
Notoatmodjo (2010), yaitu : 
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a) Bertanggung jawab 
(responsibility) 

Bertanggung jawab terhadap segala 
resiko adalah merupakan sikap paling 
tinggi. 

b) Menerima (Receiving) 
Menerima diartikan bahwa orang 
memperhatikan stimulus yang 
diberikan. 

c) Merespon (Responding) 
Memberikan jawaban apabila ditanya, 
mengerjakan, dan menjelaskan tugas 
yang diberikan adalah indikasi dari 
sikap. Karena dengan suatu usaha 
untuk menjawab pertanyaan atau 
mengerjakan tugas yang diberikan, 
terlepas dari pekerjaan itu benar atau 
salah, adalah berarti orang menerima 
ide tersebut. 

d) Menghargai (Valuing) 
Mengajak orang lain untuk 
mengerjakan atau mendiskusikan 
dengan orang terhadap suatu masalah 
adalah indikasi sikap tingkat tiga. 

 
KESEHATAN REPRODUKSI 

Istilah kesehatan reproduksi 
berasal dari kata ‘re’ yang berarti 
kembali dan kata produksi yang 
berarti membuat atau menghasilkan. 
Jadi kesehatan reproduksi adalah 
proses manusia dalam menghasilkan 
keturunan demi kelestarian hidupnya 
(Manuaba, 2009).  

World Health Organization 
(2002) menjelaskan bahwa kesehatan 
reproduksi adalah keadaan sejahtera 
fisik, mental, dan sosial yang utuh 
bukan hanya bebas dari penyakit atau 
kecacatan, dalam segala aspek yang 
berhubungan dengan sistem 
reproduksi, fungsi serta prosesnya. 
Dengan demikian kesehatan 
reproduksi dapat diartikan pula 
sebagai suatu keadaan dimana 
manusia dapat menikmati kehidupan 
seksualnya serta mampu menjalani 
fungsi dan proses secara sehat dan 

aman, termasuk mendapatkan 
keturunan yang sehat. 

Kesehatan reproduksi 
merupakan masalah penting untuk 
mendapatkan perhatian terutama 
dikalangan remaja. Remaja yang 
kelak akan menikah  dan menjadi 
orangtua sebaiknya mempunyai 
kesehatan reproduksi yang prima, 
sehingga dapat menurunkan generasi 
sehat. Dikalangan remaja telah terjadi 
revolusi hubungan seksual yang 
menjurus kearah liberalisasi yang 
dapat berakibat timbulnya berbagai 
penyakit hubungan seks yang 
merugikan alat reproduksi. Bila pada 
saatnya diperlukan untuk hamil 
normal, besar kemungkinan 
kesehatan reproduksi sudah tidak 
optimal dan dapat menimbulkan 
berbagai akibat samping kehamilan 
(Manuaba, 2009). 

Kesehatan reproduksi remaja 
(adolescent reproduksi health) adalah 
upaya kesehatan reproduksi yang 
dibutuhkan oleh remaja. (Manuaba, 
2009). 

 Prof. Azwar 
(Surjadi,2008) menjelaskan masalah-
masalah kesehatan reproduksi remaja 
di Indonesia dibagi menjadi 4 kategori 
masalah yaitu: 
A. Kurangnya informasi kesehatan 
reproduksi yang benar bagi remaja 
B. Perilaku yang terkait dengan 
kesehatan reproduksi maupun            
penyalahgunaan obat (NAPZA) 
C.  Kurangnya akses remaja terhadap 
pelayanan kesehatan  reproduksi,  
D. Masalah yang terkait dengan 
peraturan dan perundangan yang 
kurang mendukung kesehatan remaja 
misalnya belum ada ketentuan 
peraturan yang mengijinkan remaja 
hamil yang memutuskan meneruskan 
kehamilannya, pasca lahir masih tetap 
dapat bersekolah, pemberian 
informasi dan pelayanan Keluarga 
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Berencana bagi remaja yang secara 
seksual aktif serta belum efektifnya 
sistem perundangan untuk mencegah 
NAPZA .  
 
SIKAP SEKS PRANIKAH 

Sikap seksual adalah respon 
seksual yang diberikan oleh 
seseorang setelah melihat, 
mendengar atau membaca informasi 
serta pemberitaan, gambar-gambar 
yang berbau porno dalam wujud suatu 
orientasi atau kecenderungan dalam 
bertindak. Sikap yang dimaksud 
adalah sikap remaja terhadap perilaku 
seksual pranikah (Bungin, 2009). 

Pengukuran sikap dapat 
dilakukan secara langsung maupun 
tidak langsung. Secara langsung 
dapat dinyatakan bagaimana 
pendapat dan pernyataan responden 
terhadap suatu obyek. Secara tidak 
langsung dapat dilakukan dengan 
pernyataan - pernyataan hipotesis 
kemudian dinyatakan pendapat 
responden melalui kuesioner 
(Notoatmojo, 2010).  Kuesioner 
mengacu pada skala likert dengan 
bentuk jawaban pertanyaan atau 
pernyataan terdiri dari jawaban sangat 
setuju, setuju, tidak setuju, sangat 
tidak setuju (Hidayat, 2007). 

Menurut Sarwono (2008), 
perilaku seksual adalah segala 
tingkah laku yang didorong oleh 
hasrat seksual baik yang dilakukan 
sendiri, dengan lawan jenis maupun 
sesama jenis tanpa adanya ikatan 
pernikahan menurut agama. Perilaku 
seksual yang sehat dan adaptif 
dilakukan ditempat pribadi dalam 
ikatan yang sah menurut hukum. 
Sedangkan perilaku seksual pranikah 
merupakan perilaku seksual yang 
dilakukan tanpa melalui proses 
pernikahan yang resmi menurut 
hukum maupun menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing. 

Sikap dapat bersifat positif 
dan negatif (Azwar, 2008), terutama di 
dalam sikap seks pranikah. 
a. Sikap positif kecenderungan 

tindakan adalah mendekat, 
menyenangi, mengharapkan 
obyek tertentu. 

b. Sikap negatif kencenderungan 
untuk menjauhi, menghindari, 
membenci, tidak menyukai objek 
tertentu. 

 
REMAJA 

Remaja merupakan kelompok 
usia tertentu yang definisinya berbeda 
di tiap  negara, bahkan didalam suatu 
negara tergantung pada sosial budaya 
dan kondisi lokal masing-masing, 
remaja dari segi batasan umur dapat 
berbeda, WHO mendefinisikan remaja 
sebagai periode antara umur 10-19 
tahun, sedangkan badan PBB 
mendefinisikan orang muda (Youth) 
sebagai periode 15-24 tahun, 
sedangkan pada saat ini digunakan 
definisi yang luas pada remaja yaitu 
kelompok umur 10-24 tahun. Menarik 
untuk diperhatikan  pemerintah 
Indonesia menggolongkan remaja 
sebagai kelompok usia serta tidak 
menikah (Sarwono, 2008). 

Masa remaja merupakan 
masa yang banyak menarik perhatian 
karena sifat- sifat khasnya dan 
peranannya yang menentukan dalam 
kehidupan individu dalam masyarakat 
orang dewasa. Masa ini dapat 
diperinci lagi menjadi beberapa masa, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Masa pra remaja (remaja awal: 

12-15 tahun) 
Masa ini ditandai oleh sifat- sifat 
negatif pada siremaja sehingga 
seringkali masa ini disebut masa 
negatif hal ini ditandai dengan sikap 
seperti tidak tenang, kurang suka 
bekerja, pesimistik, dan sebagainya. 
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b. Masa remaja (masa madya: 15-
18 tahun) 
 

Pada masa ini mulai tumbuh dalam 
diri remaja dorongan untuk hidup, 
kebutuhan akan adanya teman yang 
dapat memahaminya dan 
menolongnya, teman yang dapat turut 
merasakan suka dan dukanya. Pada 
anak laki- laki sering aktif meniru, 
sedangakan pada anak perempuan 
kebanyakan pasif, mengagumi, dan 
memujanya dalam khayalan.  
 
c. Masa remaja akhir (19-22 tahun) 

 
Setelah remaja dapat menentukan 
pendirian hidupnya, pada dasarnya 
telah tercapailah masa remaja akhir 
dan telah terpenuhilah tugas- tugas   
perkembangan masa remaja, yaitu 
menemukan pendirian hidup dan 
masuklah individu kedalam masa 
dewasa. 
 

Masa remaja merupakan masa 
transisi atau peralihan dari masa 
anakanak menuju masa dewasa.Pada 
masa ini individu mengalami berbagai 
perubahan, baik fisik maupun psikis 
(Agustiani, 2006). Perubahan 
psikologis meliputi intelektualnya, 
kehidupan emosinya, kehidupan 
sosialnya, sedangkan fisiknya 
mencakup juga seksualnya. 
Khususnya perubahan pada aspek 
seksualnya, dimana alat-alat 
reproduksinya sudah mencapai 
kematangan dan mulai berfungsi. 
Artinya remaja wanita sudah mampu 
berovulasi, menghasilkan sel telur dan 
siap dibuahi. Sedang remaja pria pun 
sudah mampu menghasilkan sperma 
yang siap membuahi. Dengan 
perkataan lain bahwa remaja sudah 
mampu untuk dihamili dan 
menghamili.  

 Sesuai dengan taraf 
perkembangan emosinya yang masih 
labil, hasrat untuk bereksperimen 
yang besar juga bisa menjadi 
permasalahan bagi remaja, antara lain 
perbuatan seks diluar nikah, 
perkosaan, masturbasi, homoseks 
atau lesbian, dan lain- lain kelainan 
seksual (Dep Kes Republik Indonesia, 
2006). 
 

KERANGKA KONSEP 

V. Bebas   V.Terikat 

 
 

 
 

 
 
 
 

Gambar 1 Kerangka Konsep 
 

 Hipotesis 
Ho : Tidak ada hubungan antara 

tingkat pengetahuan 
kesehatan reproduksi dengan 
sikap seks pranikah remaja di 
Kelurahan Danguran 
Kabupaten Klaten 

Ha   : Ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan kesehatan 
reproduksi dengan sikap seks 
pranikah remaja di Kelurahan 
Danguran Kabupaten Klaten. 

 
K 

METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif korelatif. Desain yang 
digunakan adalah survey dengan 
pendekatan Cross sectional yaitu 
rancangan penelitian dengan 

Tingkat 
pengetahuan 
kesehatan 
reproduksi 
-Tinggi 
- Rendah 
 

Sikap seks pranikah 
- Menerima 
- Menolak  
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melakukan pengukuran atau 
pengamatan pada saat bersamaan 
(Hidayat, 2011). 
 
Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini 
adalah remaja ( 14 -  21 tahun ) yang 
berjumlah 722 di Kelurahan Danguran 
kecamatan Klaten Selatan Kabupaten 
Klaten. Sampel peneltian sebanyak 88 
Remaja dengan teknik proposional 
random sampling. 
 
Intrumen Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan 
alat ukur berupa Kuisioner 
 
Analisa Data 
 Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan teknik Chi Square 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Analisa Univariat 
Pengetahuan Remaja 
Tabel 1. Distribusi Tingkat 
Pengetahuan Kesehatan Reproduksi 

Pengetahuan  Frekuensi Persentase 
Rendah  55 63 
Tinggi  33 38 
Jumlah 88 100,0% 

 

Distribusi tingkat pengetahuan 
remaja tentang kesehatan 
menunjukkan sebagian besar 
responden memiliki tingkat 
pengetahuan rendah yaitu sebanyak 
55 responden (63%) dan pengetahuan 
tinggi sebanyak 33 responden (38%). 
 
Sikap Seks Pranikah Remaja 
Tabel 2. Distribusi Tingkat Sikap 
tentang Seks Pranikah 
 
 

Sikap  Frekuensi Persentase 
Mendukung   42 48 

Menolak   46 52 
Jumlah 88 100,0% 

Distribusi sikap responden 
tentang seks pranikah  menunjukkan 
distribusi tertinggi adalah  menolak 
perilaku seks pranikah yaitu sebanyak 
46 responden (52%) dan sisanya 42 
responden (48%) bersikap menerima 
perilaku seks pranikah. 
 
Anlisa Bivariat 
Tabel 3 Hubungan pengetahuan 

tentang kesehatan 
reproduksi dengan sikap 
seks pranikah 
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Distribusi hubungan 
pengetahuan tentang kesehatan 
reproduksi dengan sikap seks 
pranikah pada remaja di Danguran 
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten 

Pengetahuan 
Sikap  Total  Menerima  Menolak  

Frek % Frek % Frek % 
Rendah 32 58 23 42 55 100 
Tinggi 10 30 23 70 33 100 
Total 42 48 46 52 88 100 
2

hitung = 6,425 
p-value = 0,011 

Kesimpulan= H0 ditolak 
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Klaten menunjukkan adanya 
kecenderungan semakin baik 
pengetahuan remaja, maka sikap 
remaja semakin menolak hubungan 
seks pranikah. Hal tersebut terlihat 
pada distribusi sikap seks pranikah 
ditinjau dari pengetahuan 
menunjukkan pada responden dengan 
pengetahuan rendah sebagian besar 
responden memiliki sikap menerima 
yaitu sebanyak 32 responden (58%), 
sedangkan pada responden dengan 
pengetahuan tinggi sebagian besar 
memiliki sikap yang menolak yaitu 
sebanyak 23 responden (70%). 
Selanjutnya hasil uji Chi Square 
hubungan pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi dengan sikap 
seks pranikah diperoleh nilai 2

hitung 
sebesar 6,425 dan nilai probabilitas 
(p-value) sebesar 0,011. Karena nilai 
p-value lebih kecil dari 0,05 (0,011 < 
0,05) diputuskan H0 ditolak dan 
disimpulkan terdapat hubungan 
pengetahuan tentang kesehatan 
reproduksi dengan sikap seks 
pranikah pada remaja di Danguran 
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten 
Klaten. 
 
Pembahasan  
Tingkat Pengetahuan Tentang 
Kesehatan Reproduksi  
 Distribusi tingkat pengetahuan 
remaja tentang kesehatan 
menunjukkan sebagian besar 
responden memiliki tingkat 
pengetahuan rendah yaitu sebanyak 
55 responden (63%) dan pengetahuan 
tinggi sebanyak 33 responden (38%).  
Banyaknya siswa yang mempunyai 
tingkat pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi  rendah 
dipengaruhi beberapa faktor, antara 
lain akses informasi tentang 
kesehatan reproduksi  kurang banyak 
dan budaya masyarakat yang masih 
beranggapan bahwa pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi adalah 
hal yang tabu. 
 Pengetahuan remaja tentang 
perilaku seks pranikah di desa 
Danguran Kecamatan Klaten Selatan 
Kabupaten Klaten banyak diperoleh 
dari sumber-sumber nonformal yang 
memungkikan terjadinya 
kesalahpahaman remaja tentang 
perilaku seks pranikah. Sumber-
sumber tersebut antara lain dari 
teman sebaya, media massa, dan 
sumber-sumber lainya. Hal ini 
disebabkan remaja merasa lebih 
leluasa berbicara tentang perilaku 
seksual dengan teman-teman sebaya 
daripada orang tua dan mudahnya 
memperoleh sumber-sumber media 
massa yang berisikan perilaku seks. 
Dampak dari kurangnya sumber 
formal yang diperoleh remaja 
menyebabkan remaja memiliki 
persepsi yang salah tentang perilaku 
seks pranikah. Persepsi tersebut 
umumnya adalah anggapan bahwa 
perilaku sek pranikah adalah ketika 
mereka melakukan kegiatan penetrasi 
(senggama) dengan lawan jenis, 
sedangkan perilaku saling berciuman, 
meraba lawan jenis, hingga petting 
belum termasuk perilaku seksual 
pranikah, karena tidak menimbulkan 
kehamilan. 
 Mubarrak (2006) 
mengemukakan bahwa faktor yang 
mempengaruhi tinkat pengetahuan 
ada tiga: 1) pendidikan, semakin tinggi 
pendidikan seseorang semakin mudah 
menerima informasi sehingga semakin 
banyak pula pengetahuan yang 
dimiliki. 2) pekerjaan, pekerjaan 
bukanlah sumber kesenangan, tetapi 
lebih banyak merupakan cara mencari 
nafkah yang membosankan, berulang 
dan banyak tantangan. 3) umur, umur 
individu yang terhitung mulai saat 
dilahirkan sampai berulang tahun. 



10 
 

 

hubungan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan sikap seks pranikah remaja di Kelurahan Danguran Kabupaten Klaten –      

YOGA PRATAMA J210080091 
 

 Menurut Slameto (2003), 
menyatakan bahwa pengetahuan 
seseorang  dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal. Adapun faktor 
internalnya adalah 1) kesehatan 
fisik,mental dan sosial, 2) tingkat 
intelegensi, 3) perhatian 4) minat ,5) 
bakat yang diperoleh dari proses 
belajar. Sedangkan faktor 
eksternalnya adalah 1) keluarga, 2) 
sekolah, 3) masyarakat. 
 
Sikap Seks Pranikah Remaja 
 Distribusi sikap responden 
tentang seks pranikah  menunjukkan 
distribusi tertinggi adalah  menolak 
yaitu sebanyak 46 responden (52%) 
dan sisanya 42 responden (48%) 
bersikap mendukung. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sikap remaja di 
desa Danguran Kecamatan Klaten 
Selatan Kabupaten Klaten sebagian 
besar adalah menolak, artinya mereka 
memiliki sikap menghindari perilaku 
seks pranikah. Beberapa factor yang 
mempengaruhi sikap positif remaja di 
desa Danguran Kecamatan Klaten 
Selatan Kabupaten Klaten tersebut 
antara lain faktor budaya dan tingkat 
religius. 
 Walaupun remaja di desa 
Denguran kurang memahami tentang 
perilaku seks pranikah, namun 
sebagian besar remaja tidak 
menginginkan hubungan seksual 
sebelum menikah. Sikap mereka 
terhadap perilaku seksual pranikah 
hanya sebatas kegiatan 
berpengangan tangan dan berciuman, 
sedangkan perilaku yang lebih jauh 
dan beresiko terhadap kehamilan 
dihindari oleh remaja. Hasil 
wawancara peneliti terhadap 
beberapa responden diperoleh 
keterangan bahwa mereka 
memperbolehkan hubungan lawan 
jenis misalnya dengan pacar mereka 
sebatas pada kegiatan berpegangan 

tangan atau berciuman. Namun pada 
beberapa responden yang memiliki 
latar belakang religiusitas tinggi 
(misalnya remaja masjid) mereka 
memilih menghindari berperilaku 
seksual pranikah, karena perilaku 
seksual pranikah walaupun hanya 
berupa kegiatan bergandengan 
tangan dan berciuman sudah 
merupakan perbuatan zina yang 
dilarang oleh agama. 
 Pemahaman akan baik buruk, 
garis pemisah antara suatu yang 
boleh yang tidak dilakukan, diperoleh 
dari pendidikan dan dari pusat 
keagamaan serta ajarannya. Hal ini 
akan menjadi dasar bagi individu 
untuk menentukan sikapnya terhadap 
suatu stimulus atau objek. Demikian 
pula yang diungkapkan oleh 
Middlebrook cit Azwar (2009) tidak 
adanya pengalaman sama sekali 
dengan suatu objek psikologis 
cenderung akan  membentuk sikap 
negatif atau kurang menerima 
terhadap objek tersebut. Sehingga 
responden yang belum pernah 
mengetahui tentang penyalahgunaan 
kesehatan reproduksi  cenderung 
bersikap negatif atau kurang 
menerima tehadap informasi dan 
penyalahgunaan kesehatan 
reproduksi . Untuk dapat menjadi 
dasar dalam pembentukan sikap, 
pengalaman pribadi haruslah 
meninggalkan kesan yang kuat. 
Karena itu sikap akan lebih mudah 
terbentuk apabila pengalaman pribadi 
tersebut terjadi dalam situasi yang 
melibatkan faktor emosional. Dalam 
situasi yang melibatkan emosi, 
penghayatan pengalaman akan lebih 
mendalam dan lebih lama membekas. 
 
Hubungan Tingkat Pengetahuan 
Kesehatan Reproduksi dengan 
Sikap Seks Pranikah Remaja 
 



11 
 

 

hubungan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan sikap seks pranikah remaja di Kelurahan Danguran Kabupaten Klaten –      

YOGA PRATAMA J210080091 
 

 Hasil uji Chi Square hubungan 
pengetahuan tentang kesehatan 
reproduksi dengan sikap seks 
pranikah diperoleh nilai 2

hitung sebesar 
6,425 dan nilai probabilitas (p-value) 
sebesar 0,011 sehingga disimpulkan 
terdapat hubungan pengetahuan 
tentang kesehatan reproduksi dengan 
sikap seks pranikah pada remaja di 
Danguran Kecamatan Klaten Selatan 
Kabupaten Klaten. Berdasarkan 
distribusi hubungan pengetahuan 
tentang kesehatan reproduksi dengan 
sikap seks pranikah pada remaja di 
Danguran Kecamatan Klaten Selatan 
Kabupaten Klaten menunjukkan 
adanya kecenderungan semakin baik 
pengetahuan remaja, maka sikap 
remaja semakin menolak perilaku 
seksual pranikah.  

Pengetahuan remaja tentang 
seksual pranikah meliputi bentuk-
bentuk perilaku seksual pranikah, 
kerugian dari perubuatan seksual 
pranikah, dan larangan agama 
terhadap perilaku seksual pranikah. 
Semakin baik pengetahuan remaja 
terhadap perilaku seksual pranikah, 
maka mereka semakin paham tentang 
kerugian dari berperilaku seks 
pranikah. Ketika remaja memahami 
kerugian perilaku seks pranikah, maka 
mereka cenderung bersikap menolak 
dan menjauhi perilaku seksual 
pranikah tersebut. 
Namun demikian pada penelitian ini 
ternyata terdapat 23 responden  
(42%) yang memiliki pengetahuan 
rendah menolak perilaku seks 
pranikah dan sebaliknya 10  
responden (30%) yang memiliki 
pengetahuan tinggi namun menerima 
perilaku seks pranikah.  Kondisi ini 
disebabkan adanya factor lain yang 
mempengaruhi sikap terhadap 
perilaku seksual pranikah, misalnya 
teman sebaya dan media massa 
menyebabkan timbulnya sikap 

menerima perilaku seksual pranikah. 
Pengalaman dari teman sebaya yang 
pernah melakukan perilaku seks 
pranikah dan ternyata menurut 
mereka tidak menimbulkan dampak 
negatif akan menerima sikap mereka 
untuk menerima perilaku seks 
pranikah. Hal ini sebagaimana 
dikemukakan oleh Thorton & Camburn 
(Faturohman, 2002) yang 
mengemukakan bahwa factor-faktor 
yang berhubungan dengan sikap 
terhadap seks pranikah remaja adalah 
lingkungan tempat tinggal, kawan, 
keluarga, dan komunitas. 

Hasil yang menerima 
penelitian ini adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Fadhila (2010)  tentang 
hubungan pengetahuan dengan sikap 
seksual pranikah pada remaja. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang positif antara 
pengetahuan dan sikap tentang 
seksual pranikah pada remaja kelas X 
di SMAN 3 Surakarta, yaitu semakin 
baik pengetahuan remaja, maka 
sikapnya semakin positif. Penelitian 
lain dilakukan oleh Ristiya, dkk (2011) 
tentang hubungan pengetahuan akan 
AIDS dengan perilaku seksual 
pranikah pada mahasiswa. Penelitian 
ini menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara pengetahuan akan AIDS 
dengan perilaku seksual pranikah 
pada mahasiswa, dimana semakin 
baik pengetahuan tentang AIDS, 
maka perilakunya semakin rendah. 

Hasil penelitian ini ternyata 
tidak sesuai dengan penelitian 
Siswanto, dkk (2006) tentang 
hubungan antara tingkat pengetahuan  
HIV/AIDS dengan perilaku seksual 
pada remaja di Indonesia. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa tdak ada 
hubungan antara tingkat pengetahuan 
HIV/AIDS dengan perilaku seksual 
pada remaja berumur 15-24 tahun 
yang belum menikah di Indonesia 
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dikontrol oleh variabel pengganggu 
seperti kelompok umur, jenis kelamin 
dan pekerjaan. 
 
Kesimpulan dan Saran 
 
Simpulan  
1. Tingkat pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi 
pada remaja di Desa Danguran 
Kecamatan Klaten Selatan 
Kabupaten Klaten sebagian besar 
adalah rendah. 

2. Sikap remaja tentang seks 
pranikah pada remaja di Desa 
Danguran Kecamatan Klaten 
Selatan Kabupaten Klaten 
sebagian besar adalah menolak. 

3. Terdapat hubungan pengetahuan 
remaja tentang kesehatan 
reproduksi dengan sikap seks 
pranikah pada remaja di Desa 
Danguran Kecamatan Klaten 
Selatan Kabupaten Klaten. 

 
Saran  

1) Bagi Remaja 
Remaja hendaknya senantiasa 
meningkatkan pengetahuan mereka 
tentang kesehatan reproduksi, karena 
kesehatan reproduksi merupakan hal 
yang sangat penting bagi remaja, 
khususnya bagi  masa depan mereka. 
Upaya peningkatan pengetahuan 
remaja tentang kesehatan  reproduksi 
hendaknya dilakukan melalui jalur-
jalur yang benar,  misalnya bertanya 
kepada orang tua atau kepada 
petugas kesehatan, sehingga 
pengetahuan yang diperoleh dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2) Bagi Orang Tua 
Orang tua hendaknya senantiasa 
mengawasi sikap anaknya, khususnya 
tentang perilaku seksual pranikah. 
Orang tua hendaknya senantiasa 
mendorong anak untuk lebih religius 
dan memahami tentang pentingnya 

menjaga diri dari perilaku seksual 
pranikah. 

3) Bagi Perawat 
Perawat hendaknya mampu menjadi 
nara sumber yang baik di masyarakat 
khususnya tentang kesehatan 
reproduksi. Perawat hendaknya 
meningkatkan pengetahuan mereka 
tentang kesehatan reproduksi dan 
membekali dirinya dengan teknik-
teknik penyampaian materi kesehatan 
reproduksi sehingga lebih mudah 
dipahami oleh masyarakat. 

4) Bagi Peneliti yang akan datang 
Peneliti yang akan meneliti dengan 
obyek sejenis hendaknya 
meningkatkan jumlah sample 
penelitian, luas wilayah penelitian, dan 
menambahkan factor-faktor lain yang 
berhubungan dengan sikap remaja 
tentang seksual pranikah, seperti 
dukungan keluarga, dukungan 
lingkungan, dan social budaya 
sehingga diketahui factor apakah yang 
paling dominan berhubungan dengan 
sikap seksual pranikah pada remaja. 
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