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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perilaku seks pada remaja di Indonesia saat ini menjadi ancaman. 

Indonesia terdapat 26,67% dari jumlah penduduk sebesar 237,6 adalah 

kelompok usia muda (10-24 tahun). Walaupun seks pranikah tidak 

diterima dimasyarakat, namun tidak menutup kemungkinan tidak adanya 

kasus atau kejadian. Menurut SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia, 2007) menyatakan bahwa remaja belum menikah yang 

melakukan hubungan seks, secara umum lebih banyak wanita dibanding 

dengan pria. Sebanyak 38% wanita muda dan 12% pria muda melakukan 

hubungan seks pranikah dibawah umur 18 tahun. Hal yang sangat 

mengkhawatirkan adalah untuk berbagai alasan yang diberikan selama 

survei, remaja laki-laki lebih muda (15-19 tahun) lebih menyetujui 

hubungan seks pranikah dibandingkan dengan remaja laki-laki usia lebih 

tua (20-24 tahun) (Pinem, 2009). 

Hasil survey kesehatan reproduksi remaja (14-19 tahun) tahun 

2009 tentang perilaku seksual remaja terhadap kesehatan reproduksi 

remaja menunjukkan : dari 19.173 responden 92% sudah pernah 

berpacaran. Pada saat berpacaran melakukan pegang-pegangan tangan, 

82% ciuman, 62% melakukan petting, dan 10,2% melakukan hubungan 
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seks bebas di Jabotabek. Data tersebut diperkuat oleh BKKBN tahun 2010 

yang mengungkapkan bahwa dari 100 responden di Jabotabek 51% remaja 

sudah pernah melakukan hubungan seks pranikah. Di Surabaya 54%, 

Bandung 47%, Medan 52%, Yogya 37%. Hal ini ditengarai sebagai 

dampak dari pergaulan dengan teman sebaya yang bernuansa perilaku seks 

bebas yang melanda remaja (Suryanto & Kuswatono, 2010). 

Data yang diperoleh dari DKK kabupaten Karanganyar pada tahun 

2016 ada 0,09% atau sekitar 121 kejadian hamil diluar nikah dan pada 

tahun 2017 ada 0,01% atau sekitar 13 kejadian hamil diluar nikah hingga 

bulan Maret. Dan didapatkan data seks pranikah pada tahun 2016 

sebanyak 0,18% atau sekitar 258 dan pada tahun 2017 sampai bulan Maret 

diperoleh sebanyak 0,09% atau sekitar 123 remaja. 

Data yang diperoleh di Karangtaruna Dusun Plamar, Jatiyoso, 

Karanganyar, pada tanggal 8 Oktober 2016, dari total remaja sebanyak 30 

orang. Pada saat dilakukan survey pendahuluan beberapa diantaranya 

masih banyak yang salah persepsi mengenai seks pranikah. Beberapa 

diantaranya juga belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan 

reproduksi dan remaja tersebut masih banyak yang salah persepsi 

mengenai seks pranikah. Mereka juga mengatakan bahwa saat melakukan 

hubungan seks, berfikir bahwa kalau hanya sekali saja melakukan 

hubungan seks tidak akan hamil. 

Di Karangtaruna Dusun Plamar, Jatiyoso, Karanganyar ini belum 

pernah diberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Apabila hal 
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tersebut tidak diberikan perhatian, remaja dapat mempersepsikan lain 

tentang kesehatan reproduksi.Dan remaja di Karangtaruna ini banyak 

sekali yang kurang taat dengan agama, hampir semua remaja lelaki tidak 

pernah ke masjid untuk sholat berjamaah dan hampir semua remaja lelaki 

suka minum-minuman keras.  

Di Karangtaruna Dusun Plamar ini ada beberapa yang mengalami 

hamil sebelum nikah. Dari 5 tahun terakhir ini  ada 3 kejadian hamil diluar 

nikah. Dan yang hamil rata-rata masih sekolah atau pelajar.Kemudian ada 

juga sepasang remaja yang tertangkap basah sedang berada di dalam 

kamar berduaan pada malam hari karena ditinggal orang tuanya pergi dan 

akhirnya di arak ke rumah Bapak RT oleh warga setempat. Hal itu yang 

dapat menimbulkan adanya kehamilan tidak diinginkan, dan aborsi ilegal, 

sebab itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh penyuluhan kesehatan tentang kesehatan reproduksi terhadap 

sikap seks pranikah pada remaja di Karangtaruna Dusun Plamar 

Kecamatan Jatiyoso Karanganyar”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut di atas dapat 

diasumsikan rendahnya tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada 

remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor pengetahuan 

dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja sehingga dapat 

dirumuskan sebagai berikut: “Apa Pengaruh Penyuluhan Tentang 
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Kesehatan Reproduksi Terhadap Sikap Seks Pranikah Pada Remaja Di 

Karangtaruna Dusun Plamar Kecamatan Jatiyoso Karanganyar?’’. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Pengaruh Penyuluhan Tentang Kesehatan 

Reproduksi Terhadap Sikap Seks Pranikah Pada Remaja Di 

Karangtaruna Dusun Plamar Kecamatan Jatiyoso Karanganyar.  

2.  Tujuan Khusus 

a) Mengetahui sikap seks pranikah pada remaja sebelum diberi 

penyuluhan. 

b) Mengetahui sikap seks pranikah pada remaja setelah diberi 

penyuluhan. 

c) Mengetahui jarak nilai sikap sebelum dan setelah penyuluhan. 

d) Menganalisa adanya perbedaan nilai sebelum dan setelah 

penyuluhan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Remaja 

Hasil penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan remaja 

terutama pada kesehatan reproduksi. 

2. Bagi Perawat 

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan aplikatif bagi tenaga 

kesehatan terutama perawat agar lebih meningkatkan perhatian dalam 

memberikan informasi atau penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. 
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3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menyusun karya tulis 

ilmiah. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan masukan, 

bahan referensi atau sumber data untuk penelitian sejenis selanjutnya.  

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 keaslian penelitian 

JUDUL PERBEDAAN PERSAMAAN 

1. Oktavia Lusia 

Dewi pada tahun 

2012 dengan judul 

“Hubungan peran 

orang tua dengan 

sikap seksual 

pranikah remaja di 

SMK N 2 Sewon 

Bantul Yogyakarta 

2012” 

Pengambilan sampel 

dengan teknik total 

sampling, serta sampel 

sebanyak 30 remaja 

Karangtaruna 

menggunakan 

pendekatan waktu secara 

cross sectional 

2. Septiana pada 

tahun 2014 dengan 

judul “Pengaruh 

pendidikan 

kesehatan terhadap 

tingkat 

pengetahuan 

remaja tentang 

kesehatan 

reproduksi di SMP 

Islam Ruhama 

Ciputat” 

Pada teknik pengambilan 

sampel yakni total 

sampling serta sampel 

yang digunakan adalah 

remaja Karangtaruna 

metode penelitian dengan 

menggunakan pre 

eksperimental design 

dengan one group pre 

test-post test design 

3. Hartati pada tahun 

2010 dengan judul 

“Hubungan peer 

group dan 

lingkungan 

pergaulan dengan 

sikap terhadap 

perilaku seksual 

pranikah pada  

Pada teknik pengambilan 

sampel yaitu dengan 

total sampling serta 

responden yang 

digunakan yaitu 30 

responden, dan sampel 

yang peneliti gunakan 

adalah remaja 

Karangtaruna 

metode pendekatan 

waktu dengan 

menggunakan metode 

cross sectional 
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Berdasarkan tabel 1.1, perbaruan pada penelitian ini dari penelitian 

sebelumnya terletak pada metode pembelajaran pada penelitian ini setelah 

memberikan materi menggunakan Power Point kemudian memberikan tayangan 

video tentang dampak seks pranikah pada remaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PERBEDAAN PERSAMAAN 

mahasiswaS1 

keperawatan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta” 

  


