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ABSTRAKSI 

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP 

KECENDERUNGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA 

Yulia Dewi Nurjanah 

(yuliadewinurjanah@gmail.com) 

Rini Lestari 

(rinilestari3@yahoo.com) 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Remaja adalah suatu masa dimana individu menunjukkan tanda-tanda 

seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan seksual. Kematangan organ 

seksual dan perubahan hormonal menyebabkan munculnya dorongan seksual 

dalam diri remaja yang ditunjukkan dalam sebuah perilaku seksual. Informasi 

yang salah tentang seks dapat mengakibatkan pengetahuan dan persepsi seseorang 

mengenai seluk-beluk seks itu sendiri menjadi salah. Hal ini menjadi salah satu 

indikator meningkatnya kecenderungan perilaku seks bebas di kalangan remaja 

saat ini. Banyak remaja yang hamil diluar nikah, melakukan aborsi, menderita 

penyakit kelamin adalah contoh dari beberapa kenyataan pahit yang sering terjadi 

pada remaja sebagai akibat dari pemahaman yang keliru mengenai seksual. 

Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan pengajaran yang tepat untuk  

menghadapi masalah hidup yang bersumber pada dorongan seksual. Pendidikan 

kesehatan reproduksi adalah salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah 

penyalahgunaan seks. Khususnya untuk mencegah dampak-dampak negatif yang 

tidak diharapkan seperti kehamilan yang tidak direncanakan dan penyakit menular 

seksual. jika pendidikan kesehatan reproduksi sudah diberikan kepada remaja 

sejak dini dan dimulai dari keluarga maka hubungan seks dapat dicegah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi 

terhadap menurunkan kecenderungan perilaku seksual remaja. 

Penentuan subjek untuk penelitian ini melalui screening dari 114 siswa 

kelas X siswa SMK Negeri 2 Salatiga. Dari 114 siswa memperoleh 32 siswa yang 

memiliki skor sedang pada kecenderungan perilaku seksual.  Alat ukur yang 

digunakan yaitu skala kecenderungan perilaku seksual, kemudian perlakuan dalam 

penelitian ini yaitu memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dengan metode 

ceramah yang disampaikan oleh dosen Stikes Aisyiyah Surakarta 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara kecenderungan perilaku seksual sebelum dan setelah diberi 

pendidikan kesehatan reproduksi  dengan nilai Z sebesar -3,027, p sebesar 0,001 

(p<0,05). Nilai rerata pada pre test = 100,22 berada pada kategori sedang nilai  

kemudian rerata pada post test = 95,66 berada pada kategori agak rendah. 

Kata kunci: Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Perilaku Seksual. 

mailto:yuliadewinurjanah@gmail.com
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Manusia mengalami proses 

perkembangan secara bertahap, dan 

salah satu periode perkembangan yang 

harus dijalani manusia adalah masa 

remaja. Masa remaja merupakan masa 

peralihan dari masa kanak-kanan 

menuju masa dewasa. Pada masa 

peralihan ini, remaja memiliki tugas 

perkembangan yang harus 

dikerjakannya. Salah satu tugas 

perkembangan remaja adalah 

mengembangkan hubungan baru yang 

lebih matang dengan lawan jenisnya 

dan mempersiapkan diri dalam 

perkawinan serta membina keluarga 

baru. (Hurlock, 1980) 

Masa remaja merupakan masa 

tumbuh kembang individu menuju 

kedewasaan yang matang. Remaja 

adalah suatu masa dimana individu 

menunjukkan tanda-tanda seksual 

sekunder sampai ia mencapai 

kematangan seksual. Kematangan 

organ seksual dan perubahan hormonal 

menyebabkan munculnya dorongan 

seksual dalam diri remaja yang 

ditunjukkan dalam sebuah perilaku 

seksual. (Hurlock, 1980) 

Penelitian lain tentang perilaku 

seksual remaja dilakukan oleh Taufik 

(2005) pada 1.250 yang terdiri dari 

611 siswa laki-laki dan 639 siswa 

perempuan yang tersebar di 10 SMU 

se-Surakarta menemukan hasil bahwa; 

(34,69%)  subjek laki-laki dan 4,23% 

subjek perempuan mengaku kadang-

kadang melakukan onani, 12,60% dan  

1,41% perempuan sampai sekarang 

masih aktif melakukan onani. 

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa 

dari 462 subjek laki-laki dan 469 

subjek perempuan yang berpacaran 

ditemukan bahwa 30,09% subjek laki-

laki dan 5, 33% subjek perempuan 

mengaku telah melakukan hubungan 

seksual. Alasan mereka melakukan 

hubungan seksual 24% siswa laki-laki 

dan 38,51% siswa perempuan 

mengaku sebagai bukti rasa cinta 

kepada pacar, 8% siswa laki-laki dan 

2,70% mengaku karena dipaksa. 

Masalah seksualitas di 

kalangan remaja merupakan  hal yang 

menarik, tetapi di lain pihak 

seksualitas masih tabu untuk 

dibicarakan di masyarakat. Era 

globalisasi mempunyai dampak pada 

perubahan pemikiran dan gaya hidup 

remaja dengan semakin mudahnya 

informasi untuk diakses, sedangkan 

informasi yang tepat dan benar jarang 

diperoleh remaja. (Dhewi, 2002) 

Pemahaman yang keliru 

mengenai seksualitas pada remaja 

menjadikan mereka mencoba untuk 

bereksperimen mengenai masalah seks 

tanpa menyadari bahaya yang timbul 

dari perbuatannya, dan ketika 

permasalahan yang ditimbulkan oleh 

perilaku seksnya mulai bermunculan, 

remaja takut untuk mengutarakan 

permasalahan tersebut kepada orang 

tua. Remaja lebih senang menyimpan 

dan memilih jalannya sendiri tanpa 

berani mengungkapkan kepada orang 

tua. Hal ini karena ketertutupan orang 

tua terhadap anak terutama masalah 

seks yang dianggap tabu untuk 

dibicarakan serta kurang terbukanya 

anak terhadap orang tua karena anak 

merasa takut untuk bertanya serta 

kurangnya pengetahuan yang didapat 

dari orang tua dan sekolah mengenai 

seksualitas membuat para remaja 

mencari tahu sendiri dari teman atau 

lingkungan bermainnya yang bisa saja 

pengetahuan tersebut salah. (Fauzi, 

2010)  
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Pandangan bahwa seks adalah 

tabu  membuat remaja enggan 

berdiskusi tentang kesehatan 

reproduksinya dengan orang lain. 

Yang lebih memprihatinkan, remaja 

justru merasa paling tidak nyaman bila 

harus membahas seksualitas dengan 

anggota keluarganya sendiri. 

Kurangnya informasi tentang seks 

membuat remaja berusaha mencari 

akses dan melakukan eksplorasi 

sendiri.  Informasi yang salah tentang 

seks dapat mengakibatkan 

pengetahuan dan persepsi seseorang 

mengenai seluk-beluk seks itu sendiri 

menjadi salah. Hal ini menjadi salah 

satu indikator meningkatnya 

kecenderungan perilaku seks bebas di 

kalangan remaja saat ini. Pengetahuan 

yang setengah-setengah justru lebih 

berbahaya dibandingkan tidak tahu 

sama sekali, kendati dalam hal ini 

ketidaktahuan bukan berarti tidak 

berbahaya (Evlyn, 2007) 

Kurangnya pemahaman tentang 

perilaku seksual pada masa remaja 

amat merugikan bagi remaja sendiri 

termasuk keluarganya, sebab pada 

masa ini remaja mengalami 

perkembangan yang penting yaitu 

kognitif, emosi, sosial, dan seksual. 

Perkembangan ini mulai dari 12 tahun 

sampai 20 tahun. Kurangnya 

pemahaman ini disebabkan oleh 

berbagai faktor antara lain: adat 

istiadat, budaya, agama dan kurangnya 

pemahaman dari sumber yang benar. 

Kurangnya pemahaman ini 

mengakibatkan berbagai dampak yang 

justru amat merugikan kelompok 

remaja dan keluarganya (Soetjiningsih, 

2007). Banyak remaja yang hamil 

diluar nikah, melakukan aborsi, 

menderita penyakit kelamin adalah 

contoh dari beberapa kenyataan pahit 

yang sering terjadi pada remaja 

sebagai akibat dari pemahaman yang 

keliru mengenai seksual. Pendidikan 

kesehatan reproduksi merupakan 

pengajaran yang tepat untuk  

menghadapi masalah hidup yang 

bersumber pada dorongan seksual. 

(Dame, 2007) 

Pendidikan kesehatan 

reproduksi adalah salah satu cara 

untuk mengurangi atau mencegah 

penyalahgunaan seks. Khususnya 

untuk mencegah dampak-dampak 

negatif yang tidak diharapkan seperti 

kehamilan yang tidak direncanakan, 

penyakit menular seksual, depresi,  

dan perasaan berdosa (Sarwono, 

2012). 

Beberapa studi menunjukkan 

bahwa pendidikan kesehatan 

reproduksi dapat membantu 

penundaan hubungan seks yang 

pertama kali pada remaja. Zelnik 

(Sarwono, 2012) menyatakan bahwa 

remaja yang telah mendapatkan 

pendidikan kesehatan reproduksi 

cenderung jarang melakukan 

hubungan seks, tetapi remaja yang 

belum pernah mendapatkan 

pendidikan kesehatan reproduksi 

cenderung lebih banyak mengalami 

kehamilan yang tidak dikehendaki. 

Penelitian lain oleh Fox dan Inazu 

(Sarwono, 2012) juga menunjukkan 

hasil yang sama, jika pendidikan 

kesehatan reproduksi sudah diberikan 

kepada remaja sejak dini dan dimulai 

dari keluarga maka hubungan seks 

dapat dicegah. 

Berdasarkan uraian di atas, 

timbul rumusan masalah, apakah 

terdapat pengaruh pendidikan 

kesehatan reproduksi dalam 

menurunkan kecenderungan perilaku 

seksual pada remaja? Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dangan judul: pengaruh 
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pendidikan kesehatan reproduksi 

terhadap kecenderungan perilaku 

seksual remaja. 

 

B. Hipotesis  

Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “ada perbedaan 

kecenderungan perilaku seksual 

sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan reproduksi”. 

kecenderungan perilaku seksual 

setelah diberi pendidikan kesehatan 

reproduksi lebih menurun. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Subjek Penelitian 

  Populasi pada penelitian ini 

adalah siswa SMK Negeri 2 Salatiga 

yang berjumlah 114. Kemudian 

menggunakan sampel sebanyak 32 

subjek. 

B. Rancangan Eksperimen 
Sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan reproduksi peserta diminta 

mengerjakan skala kecenderungan 

perilaku seksual sebagai pre test. 

setelah pemberian pendidikan 

kesehatan reprosuksi dengan jarak 

waktu yang telah ditentukan, skala 

kencederungan perilaku seksual 

diberikan kembali untuk mengevaluasi 

hasil pendidikan kesehatan reproduksi 

sebagai post test. Bentuk rancangan 

eksperimen tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1 

Rancangan Eksperimen 

Pre test perlakuan Post test 

Y1 X Y2 

C. Perlakuan 

Dalam pelaksanaan penelitian 

ini tahap manipulasi (perlakuan) 

diberikan dengan ceramah pendidikan 

kesehatan reproduksi yang akan 

disampaikan oleh tim dari dosen 

STIKES Aisiyah Surakarta. Peneliti 

bekerja sama dengan dosen STIKES 

Aisiyah Surakarta karena merupakan 

salah satu tenaga ahli dibidang 

kesehatan reproduksi, selain itu setiap 

dosen STIKES juga memiliki agenda 

untuk melakukan pengabdian ke 

masyarakat dan siswa-siswi sehingga 

sudah berpengalaman untuk 

memberikan pendidikan kesehatan 

reproduksi. Tahap perlakuan antara 

lain: 

1. Pembukaan dari peneliti  

2. Pembagian hand out oleh  

     peneliti 

3. Pemberian materi 

pendidikan kesehatan 

reproduksi dengan metode 

presentasi lisan 

menggunakan software 

microsoft power point. 

D. Prosedur Penelitian 

Berikut beberapa urutan 

kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam penelitian eksperimen ini: 
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Tabel 2 

Prosedur Penelitian 

 

 

 

E. Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan 

analisis statistik, dengan menggunakan 

analisis non parametric dengan teknik 

wolcoxon match pairs test. Teknik ini 

digunakan karena sesuai dengan 

tujuannya, yaitu untuk melihat 

Perbedaan kecenderungan perilaku 

seksual sebelum dan sesudah diberi 

pendidikan kesehatan reproduksi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
. 

A. Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil analisis maka 

diperoleh nilai sebesar -3,027, p 

sebesar 0,001 (p<0,05) dan nilai rerata 

pada pre test = 100,22 sedangkan nilai  

rerata pada post test = 95,66, yang 

berarti bahwa ada perbedaan yang 

signifikan kecenderungan perilaku 

seksual sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan reproduksi, 

kecenderungan perilaku seksual lebih 

menurun setelah diberi pendidikan 

kesehatan reproduksi. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan  analisis wilcoxon 

match pairs test didapatkan  hasil Z 

sebesar -3,027, p sebesar 0,001 

(p<0,05) dan nilai rerata pada pre test 

= 100,22 sedangkan nilai  rerata pada 

post test = 95,66, yang berarti bahwa 

ada perbedaan kecenderungan perilaku 

seksual yang signifikan sebelum dan 

sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan reproduksi. 

Hasil sebelum diberi pendidikan 

kesehatan reproduksi (pre test) 

menunjukkan kecenderungan perilaku 

seksual berada pada beberapa kategori 

yaitu kategori sedang sebanyak 

53,25%, kategori agak rendah 34,37%, 

kategori rendah sebanyak 12,5%. 

Selanjutnya hasil kecenderengan 

perilaku seksual setelah diberi 

pendidikan kesehatan reproduksi (post 

test) sebanyak 43,75% pada kategori 

sedang, kemudian 43,75% kategori 

agak rendah, dan 12,5% berada pada 

kategori rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa kecenderungan perilaku seksual 

pada subjek beranjak dari tingkat 

sedang,agak rendah, dan rendah. 

Sehingga dapat dikatakan sampel 

penelitian ini mengalami perubahan 

antara sebelum (pre test) dan setelah 

No Waktu Jenis Kegiatan Metode 

1. 15 menit Pengkondisian 

subjek di ruang 

yang ditentukan 

Ceramah 

2. 15 menit Pembukaan dari 

peneliti dan dosen 

STIKES 

Ceramah 

3. 20 menit Pengisian daftar 

hadir dan surat 

kesediaan menjadi 

peserta 

pendidikan 

kesehatan 

reproduksi 

Ceramah 

4. 30 menit Pre test (mengisi 

skala 

kecenderungan 

perilaku seksual) 

Ceramah 

5. 90 menit Penyampaian 

materi pendidikan 

kesehatan 

reproduksi  

Presentasi lisan 

menggunakan 

software 

microsoft 

power point 

dari dosen 

Stikes Aisyiyah 

Surakarta 

6. 15 menit Pengisian skala 

post test  

Ceramah 

7. 15 menit Penutupan Ceramah 
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(post test) diberi perlakuan berupa 

pendidikan kesehatan reproduksi. 

Hasil sebelum diberi 

pendidikan kesehatan reproduksi (pre 

test) menunjukkan kecenderungan 

perilaku seksual berada pada beberapa 

kategori yaitu kategori sedang 

sebanyak 53,25%, kategori agak 

rendah 34,37%, kategori rendah 

sebanyak 12,5%. Selanjutnya hasil 

kecenderengan perilaku seksual 

setelah diberi pendidikan kesehatan 

reproduksi (post test) sebanyak 

43,75% pada kategori sedang, 

kemudian 43,75% kategori agak 

rendah, dan 12,5% berada pada 

kategori rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa kecenderungan perilaku seksual 

pada subjek beranjak dari tingkat 

sedang,agak rendah, dan rendah. 

Sehingga dapat dikatakan sampel 

penelitian ini mengalami perubahan 

antara sebelum (pre test) dan setelah 

(post test) diberi perlakuan berupa 

pendidikan kesehatan reproduksi. 

Dari penjelasan di atas dapat 

diartikan bahwa terjadi penurunan 

tingkat kecenderungan perilaku 

seksual. Uraian di atas diperkuat dari 

pendapat (Yuniarti, 2007) yang 

menyatakan bahwa Pendidikan 

kesehatan reproduksi adalah proses 

dimana fasilitator dengan sengaja dan 

penuh tanggung jawab memberikan 

pengaruh yang positif kepada peserta 

pendidikan kesehatan reproduksi, 

dengan tujuan agar peserta pendidikan 

kesehatan reproduksi dapat mengerti 

dan memahami materi-materi yang 

diberikan, yang mencakup tentang 

perubahan-perubahan yang terjadi 

ketika memasuki masa remaja 

(perubahan fisik, psikologis, dan 

sosial), latar belakang diperlukannya 

Pendidikan kesehatan reproduksi bagi 

remaja, tantangan menuju 

kesejahteraan seksual remaja, organ-

organ seksual pria dan wanita, 

fertilisasi (pembuahan), perkembangan 

janin, bentuk-bentuk perilaku seksual 

remaja, akibat-akibat yang dapat 

ditimbulkan dengan melakukan 

perilaku seks bebas, penyakit-penyakit 

menular seksual dan jenis-jenisnya, 

cara mengatasi gejolak seksual remaja, 

pengertian dan makna seksualitas, 

serta nilai-nilai seksual pria dan 

wanita. Dengan adanya pendidikan 

kesehatan reproduksi dapat 

menurunkan kecenderungan perilaku 

seksual pada remaja. Menurut 

Sarwono (2012) tujuan dari 

Pendidikan kesehatan reproduksi 

adalah bukan untuk menimbulkan rasa 

ingin tahu dan ingin mencoba 

hubungan seksual antar remaja, tetapi 

ingin menyiapkan agar remaja tahu 

tentang seksualitas dan akibat-akibat 

melakukan hubungan seksual tanpa 

mematuhi aturan hukum, agama, adat 

istiadat serta kesiapan mental dan 

material seseorang. Selain itu 

pendidikan kesehatan reproduksi juga 

bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan mendidik anak agar 

berperilaku baik dalam hal seksual, 

sesuai dengan norma agama, sosial 

dan kesusilaan sehingga mampu 

menghargai kemampuan seksualnya 

dan hanya menyalurkan dorongan 

tersebut untuk tujuan tertentu (yang 

baik) dan pada waktu tertentu.  

Namun demikian, penelitian 

tentang pengaruh pendidikan 

kesehatan reproduksi terhadap 

kecenderungan perilaku seksual 

memiliki beberapa kekurangan dan 

kelemahan, yaitu: 

1. Pengujian (testing), yaitu dalam 

penelitian ini menggunakan desain 

penelitian ulang (pre test-post test) 

sehingga subjek lebih familiar 
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dengan skala tersebut. Oleh karena 

itu tidak adanya perubahan skor 

pengukuran pada beberapa subjek 

dikarenakan subjek pernah 

mengerjakan angket tersebut. 

2. Pemberi materi ke dua yaitu ibu 

Martini Listrikawati S.kep, NS. 

yang menoton dan memberian 

materi hanya dengan 1 metode 

yaitu ceramah membuat ada 

beberapa subjek yang mengantuk. 

3. Materi yang banyak dan hanya 

diberikan dalam satu kali 

pertemuan. 
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