
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Perilaku seksual yang berisiko di kalangan remaja khususnya remaja 

yang belum menikah cenderung meningkat. Hal ini terbukti dari beberapa 

hasil penelitian bahwa yang menunjukkan usia remaja ketika pertama kali 

mengadakan hubungan seksual aktif bervariasi antara usia 14–23 tahun dan 

usia terbanyak yaitu antara 17–18 tahun (Fuad et al, 2003). Perilaku seksual 

pada remaja dapat diwujudkan dalam tingkah laku yang bermacam-macam, 

mulai dari perasaan tertarik, berkencan, berpegangan tangan, mencium pipi, 

berpelukan, mencium bibir, memegang buah dada di atas baju, memegang 

buah dada di balik baju, memegang alat kelamin di atas baju, memegang alat 

kelamin di bawah baju, dan melakukan senggama (Sarwono, 2003). Remaja 

saat ini sedang mengalami perubahan sosial yang sangat cepat dari 

masyarakat tradisional hingga modern yang juga merubah norma-norma, 

nilai-nilai dan gaya hidup mereka. Remaja yang dahulu terjaga oleh sistem 

keluarga adat budaya serta nilai-nilai tradisional yang ada telah mengalami 

pengikisan yang disebabkan oleh urbanisasi industralisasi yang cepat. Hal ini 

diikuti oleh adanya revolusi media yang terbuka bagi keragaman gaya hidup.  

Perubahan perilaku remaja mengakibatkan peningkatan kerentanan 

remaja terhadap penyakit terutama yang berhubungan dengan kesehatan 

reproduksi dan seksual termasuk ancaman yang meningkat terhadap penyakit 
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IMS sampai HIV/AIDS. World Health Organization (WHO, 2013) 

menyatakan bahwa setiap tahun terdapat 132 juta penderita baru IMS 

sebagian besar terjadi pada umur 15-27 tahun. Data kementrian RI jumlah 

kasus baru AIDS selalu meningkat. Pada tahun 2009 ditemukan kasus baru 

AIDS sebanyak 3.863 kasus. Pada tahun 2010 terdapat 4.917 kasus. Pada 

bulan Januari sampai Desember 2011 terdapat 1.805 kasus, dari 1.805 

tersebut ditemukan sebanyak 45 kasus AIDS terjadi pada pelajar dan 

mahasiswa (Dirjen P2PL Kemenkes, 2011). Data Depkes RI (2006), 

menunjukkan jumlah remaja umur 10-19 tahun di Indonesia sekitar 43 juta 

(19,61%) dari jumlah penduduk. Sekitar satu juta remaja pria (5%) dan 200 

ribu remaja wanita (1%) secara terbuka menyatakan bahwa mereka pernah 

melakukan hubungan seksual. Data yang diperoleh dari Ditjen PP & PL 

Kemenkes RI (2014), pada bulan Januari sampai September di Propinsi Jawa 

Timur terdapat kasus HIV sebesar 22.809 dan AIDS sebesar 1.876 kasus. 

Data dari profil kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2012  terdapat 139 

kasus HIV/AIDS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widyatun 

(2012), resiko kanker leher rahim meningkat lebih dari 10 kali bila 

berhubungan seks pertama dibawah umur 15 tahun. Dapat disimpulkan 

bahwa resiko melakukan hubungan seks pranikah dapat mengakibatkan 

kanker serviks dalam jangka panjang. Beberapa SMP di daerah Magetan 

dalam waktu belakangan ini dari tahun 2014-2015 terdapat 4 orang siswi 

dikeluarkan dari sekolahan karena didapati telah hamil diluar nikah.  
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Kondisi tersebut merupakan dampak serius sebagai akibat dari 

perilaku seksual yang cenderung bebas dikalangan remaja. Remaja dianggap 

sebagai kelompok yang berisiko secara seksual maupun kesehatan reproduksi, 

karena rasa keingintahuannya yang cukup besar dan ingin mencoba sesuatu 

yang baru. Dimana hal itu kadang tidak diimbangi dengan pengetahuan dan 

kedewasaan yang cukup serta pengalaman yang terbatas. Kematangan seksual 

yang lebih cepat dan dibarengi dengan rasa keingintahuan yang besar menjadi 

salah satu penyebab meningkatnya jumlah remaja yang melakukan hubungan 

seksual pranikah. Sebagai dampaknya aktifitas seksual pranikah dapat 

menimbulkan beberapa konsekuensi seperti kehamilan yang tidak diinginkan 

(KTD), aborsi, terinfeksi penyakit menular seksual bahkan HIV/AIDS.  

Menurut Green (2003), perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu predisposisi, pendukung, dan pendorong. Fakta-fakta diatas 

disebabkan oleh banyak faktor antara lain masih rendahnya pengetahuan yang 

dimiliki remaja mengenai seksualitas. Tidak tersedianya informasi yang 

akurat dan benar tentang kesehatan reproduksi, memaksa remaja untuk 

mencari akses dan melakukan eksplorasi sendiri. Majalah, buku, film porno 

memaparkan kenikmatan hubungan seksual tanpa mengajarkan tanggung 

jawab. Menurut Rohmahwati (2008), paparan media massa, baik cetak 

(koran, majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), 

mempunyai pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada remaja 

untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Mereka juga mempelajari 

hubungan seksual dari internet, hasilnya remaja yang beberapa generasi lalu 
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masih malu-malu kini sudah melakukan hubungan seksual di usia dini yaitu 

13-15 tahun (BPS, 2007). Peranan keluarga sangat penting sebagai tempat 

pertama untuk melakukan sosialisasi nilai dan norma-norma serta pendidikan 

pertama bagi remaja untuk dapat membentuk pemahaman moral dan 

berakhlak yang baik. Hal tersebut kemudian sangat berpengaruh kepada 

pergaulan remaja dan akan diperburuk oleh pergaulan yang menimbulkan 

kebebasan tanpa kendali dari keluarga. Oleh karena itu remaja membutuhkan 

bimbingan dan bantuan dari orang-orang terdekat seperti orang tuanya.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Kamidah (2013), 

menyatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku 

seksual pada siswa kelas XI di SMA Negri Colomadu diperoleh nilai (p value 

= 0,000). Hasil penelitian Purwaningsih dan Maryatun (2012), menyatakan 

bahwa ada hubungan antara peran keluarga dengan perilaku seksual remaja 

anak jalanan di kota Surakarta di peroleh nilai (p value = 0,000). Sedangkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2014), menyatakan bahwa 

tidak ada hubungan antara sumber informasi dengan perilaku seksual remaja 

(p value = 0,858 > 0,05). Menurut Kinnaird (2003), remaja yang melakukan 

hubungan seksual sebelum menikah banyak diantaranya berasal dari keluarga 

yang bercerai atau pernah cerai, keluarga dengan banyak konflik dan 

perpecahan. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dan Cahyo (2012) 

memperoleh hasil bahwa ada hubungan antara perilaku seksual pranikah 

dengan akses media informasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Widyatun (2012), risiko kanker leher rahim meningkat lebih dari 10 kali bila 
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berhubungan seks pertama dibawah umur 15 tahun. Dapat disimpulkan 

bahwa resiko melakukan hubungan seks pranikah dapat mengakibatkan 

kanker serviks dalam jangka panjang. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 3 SMP di daerah 

Magetan, di peroleh hasil bahwa siswa SMP kurang memahami mengenai 

dampak perilaku seksual dan kebayakan siswa SMP di Magetan mudah 

terpengaruh oleh lingkungan dan teman sebaya sehingga sangat rentan 

apabila terjadi perilaku seksual yang menyimpang. Dari 3 SMP di daerah 

Magetan terdapat  4 siswi dikeluarkan dari sekolah karena hamil diluar nikah, 

akibat perilaku seksual. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai hubungan antara pengetahuan, peran keluarga dan sumber 

informasi (media) dengan perilaku seksual remaja pranikah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pengetahuan, peran keluarga dan sumber 

Informasi (media) dengan Perilaku Seksual Remaja pranikah di SMP 1 

Parang Kabupaten  Magetan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara pengetahuan, peran keluarga dan 

sumber informasi (media) dengan perilaku seksual remaja pranikah di 

SMP I Parang Kab. Magetan 
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2. Tujuan Khusus 

a. Menggambarkan pengetahuan, peran keluarga, sumber informasi 

(media) dan perilaku seksual remaja pranikah di SMP 1 Parang Kab. 

Magetan.  

b. Menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan perilaku seksual 

remaja pranikah di SMP  I Parang Kab. Magetan. 

c. Menganalisis hubungan antara peran keluarga dengan perilaku 

seksual remaja pranikah di SMP  I Parang Kab. Magetan. 

d. Menganalisis hubungan antara sumber informasi (media) dengan 

perilaku seksual remaja pranikah di SMP  I Parang Kab. Magetan. 

D. Manfaat 

a. Bagi Remaja  

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang hubungan antara pengetahuan, peran keluarga dan sumber 

informasi (media) dengan perilaku seksual remaja pranikah di SMP I 

Parang Kab. Magetan. 

b. Bagi Instansi Kesehatan  

       Diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Kesehatan, dan instansi 

terkait untuk perbaikan perencanaan maupun implementasi program 

kesehatan reproduksi.  

c. Bagi peneliti   

Dapat mengembangkan wawasan peneliti dan pengalaman 

berharga dalam melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian 
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yang berkaitan dengan hubungan antara pengetahuan, peran keluarga dan 

sumber informasi (media) dengan perilaku seksual remaja pranikah di 

SMP I Parang Kab. Magetan. 

d. Bagi peneliti lain 

Sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


