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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 World Health Organization (WHO) mengidentifikasikan masa remaja 

(adolescence) sebagai periode pertumbuhan manusia yang terjadi setelah masa 

anak - anak dan sebelum dewasa yaitu dari usia 11 – 19. Menurut WHO, 

tercatat 91 juta penduduk dunia menggunakan alkohol. Dan 41% di antaranya 

adalah remaja. WHO juga mengeluarkan data bahwa kematian akibat alkohol 

tahun 2009 sebanyak 775 ribu jiwa. Dengan kasus terbanyak dialami oleh 

remaja di bawah 25 tahun. Data statistik membuktikan 90% remaja Indonesia 

akrab dengan rokok. Remaja merokok dengan alasan yaitu, biar keren dan 

gaul, mudah membaur atau tidak menjadi berbeda dari teman lain (WHO, 

2014). Data kriminalitas Indonesia juga menyebutkan, 97 ribu pelajar di dunia 

menjadi korban pemerkosaan akibat pengaruh alkohol pada pelaku. 

Data yang dicatat oleh National Center for Health Statistik pada tahun 

2013 terdapat 78,5% dari angka kematian remaja disebabkan penyalahgunaan 

obat-obatan terlarang, alkohol, konsumsi rokok yang berlebihan serta 

dilaporkan jumlah 18,1% angka kematian remaja, adalah akibat aborsi 

maupun penyakit kelamin. Berdasarkan hasil penelitian Nusiriska (2012) 

diketahui  bahwa pengaruh utama remaja mengkonsumsi rokok, alkohol, obat-

obatan terlarang, dan seks pranikah adalah lingkungan. Semakin tinggi 

pengaruh lingkungan terhadap penggunakan rokok, alkohol, obat-obatan 
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terlarang, dan seks pranikah maka akan semakin besar angka kejadian remaja 

mengkonsumsi  rokok, alkohol, obat-obatan terlarang, dan melakukan seks 

pranikah. 

Menurut Diskeda Surakarta (2014) diketahui bahwa tahun 2013, 60% 

remaja akrab dengan alkohol, 85% remaja akrab dengan rokok, 30% remaja 

pengguna obat-obatan terlarang dan 43% remaja melakukan seks pra nikah.  

Data tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2012, 50% 

yang menyebutkan remaja akrab dengan alkohol, 78% yang menyebutkan 

remaja akrab dengan rokok, 15% yang menyebutkan remaja pengguna obat-

obatan terlarang dan 38% yang menyebutkan remaja melakukan seks 

pranikah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan riset yang dilakukan Komisi 

Perlindungan Anak (KOMNAS PA), PSK anak sekolah sangat 

memprihatinkan. Sekitar  87,3% dari 4.726 anak SMP dan SMA di 12 kota 

besar Indonesia mengaku pernah melakukan hubungan seksual, dan dari 

jumlah tersebut 21,2% di antaranya pernah melakukan aborsi. Hal ini 

disebabkan kebutuhan untuk melengkapi aksesoris sosial di dalam pergaulan 

akibatnya memicu tindakan menghalalkan cara yang instan.  

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta merupakan salah satu SMA favorit di 

Kota Surakarta sehingga banyak siswa memilih untuk menempuh pendidikan 

tingkat SMA di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, diketahui dari 702 siswa, 

100 siswa yang telah diwawancari bahwa 29 siswa menyatakan sudah 
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berpacaran namun tidak terdapat siswa yang menyatakan pernah melakukan 

hubungan pranikah, 38 siswa pernah mengkonsumsi rokok, 5 siswa 

menyatakan pernah mengkonsumsi alkohol dan 28 siswa menyatakan tidak 

pernah berpacaran, merokok dan mengkonsumsi alkohol.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul ”GAMBARAN PERILAKU SEHAT PADA SISWA DI SMA 

MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA TAHUN 2015” 

 

B. Perumusan Masalah  

Bagaimanakah Gambaran Perilaku Sehat pada Siswa Di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2015? 

 

C. TujuanPenelitian 

1. Tujuan Umum 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan umum penelitian 

ini adalah untuk menggambarkan perilaku sehat pada siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2015. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menggambarkan perilaku merokok pada siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2015. 

b. Untuk menggambarkan perilaku mengkonsumsi alkohol pada siswa di 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2015. 

c. Untuk menggambarkan perilaku seks pranikah pada siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2015. 



4 

 

d. Untuk menggambarkan perilaku aktifitas fisik berkendara tidak aman 

(penggunaan helm, penggunaan sabuk pengaman, penggunaan alat 

komunikasi saat berkendara) pada siswa di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta Tahun 2015. 

 

D. ManfaatPenelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

khususnya dalam lingkup keperawatan komunitas yang terkait dengan 

masalah promosi kesehatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi instansi terkait 

Memberikan gambaran mengenai perilaku sehat pada siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta sebagai dasar pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan kesehatan dan perencanaan program 

pembangunan kesehatan yang dapat dimasukkan dalam kurikulum 

pendidikan bekerja sama dengan penyedia pelayanan kesehatan 

terdekat. 

b. Bagi Siswa SMA 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran dan 

perubahan tentang pentingnya perilaku sehat yang hendaknya 

dilakukan oleh siswa dalam upaya meminimalis angka kejadian 
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tindakan kriminal dan angka kematian yang disebabkan oleh perilaku 

yang tidak sehat. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian Nusiriska (2012) tentang “Hubungan Pengetahuan dan 

Lingkungan Sosial terhadap Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Napza 

pada Siswa SMA Negeri 1 Jepara”. Hasil penelitian menunjukkan  

pengetahuan tentang NAPZA dan lingkungan sosial berhubungan dengan 

tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada siswa. Semakin tinggi 

pengetahuan tentang NAPZA dan lingkungan sosial yang baik maka 

semakin tinggi pula tindakan pencegahan terhadap NAPZA. 

2. Penelitian Fadhila (2010) tentang “Hubungan antara Pengetahuan dengan 

Sikap Seksual Pranikah Remaja”. Hasil penelitian menunjukkan ada 

hubungan antara pengetahuan dengan sikap seksual pranikah remaja. 

Pengetahuan seksual pranikah remaja kelas X SMAN 3 Surakarta yaitu 

remaja mempunyai pengetahuan baik tentang seksual pranikah dengan 

jumlah 116 remaja (63%), mempunyai pengetahuan cukup dengan jumlah 

37 remaja (20,1%) dan mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 31 

remaja (16,9%). Sikap seksual pranikah remaja menunjukkan 62,5% 

termasuk dalam kategori sikap positif (kecenderungan untuk menghindari 

seksual pranikah) dan 37,5% mempunyai sikap negatif (kecenderungan 

untuk mendekati seksual pranikah). 
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3. Penelitian Endang (2014) tentang “Pola Perilaku Sehat dan Model 

Pelayanan Kesehatan Remaja”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

remaja yang berobat ke RSD Kotamadya Semarang mempunyai pola 

perilaku sehat yang kurang menguntungkan karena pola berpikir dan 

pemahaman yang kurang benar mengenai kesehatan, penyakit, pola hidup 

sehat, penggunaan obat, dan hubungan seks pranikah. Pemahaman tersebut 

dapat menjadi penyebab berkembangnya perilaku yang berisiko terhadap 

kesehatan fisik maupun mentalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




