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HUBUNGAN POLA ASUH ORANGTUA DAN PENGETAHUAN 

TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP PERILAKU 

SEKSUAL PRANIKAH MURID SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Abstrak 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa 

yang ditandai dengan adanya kematangan fisik, sosial, maupun psikologisnya 

yang berhubungan langsung dengan kepribadian, seksual, dan peran sosial remaja. 

Perilaku seksual yang tidak sehat di kalangan remaja khususnya remaja yang 

belum menikah cenderung meningkat. Faktor yang mempengaruhi perilaku 

seksual pada remaja salah satunya adalah hubungan keluarga dan pengetahuan 

yang rendah tentang perilaku seksual. Perilaku seksual yang dilakukan remaja 

mengakibatkan peningkatan masalah-masalah seksual. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui hubungan pola asuh orangtua dan pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual pranikah murid sekolah menengah 

atas. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan desain penelitian 

cross sectional dan dilakukan pada bulan November 2018 di SMAN 4 Surakarta. 

Besar sampel penelitian adalah 72 responden yang diambil dengan teknik cluster 

sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan uji 

univariat, bivariat dan multivariat. Hasil uji Chi square didapatkan ada hubungan 

pola asuh orangtua terhadap perilaku seksual pranikah (p=0.000) serta ada 

hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual pranikah 

(p=0.026) dan hasil regresi logistik dengan OR pola asuh 0.000 dan pengetahuan 

0.313. Kesimpulan dari penelitian ini ada hubungan yang signifikan antara pola 

asuh orangtua dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi terhadap perilaku 

seksual pranikah.  

Kata kunci: Pola asuh, pengetahuan kesehatan reproduksi, perilaku seksual 

Abstract 

Adolescence is a period of transition from childhood to adulthood which is 

characterized by the presence of physical, social, and psychological maturity that 

is directly related to personality, sexual, and social roles of adolescents. Unhealthy 

sexual behavior among adolescents, especially unmarried teenagers tends to 

increase. factors that influence sexual behavior in adolescents, one of which is 

family relationships and low knowledge about sexual behavior. Sexual behavior 

carried out by adolescents results in increased sexual problems. The purpose of 

this study is to determine the relationship between parenting style and knowledge 

about reproductive health on premarital sexual behavior of high school students. 

The method of  this study used a cross-sectional study design and was conducted 

in November 2018 at SMAN 4 Surakarta. The sample size was 72 respondents 

taken by cluster sampling technique. Retrieving data using a questionnaire. Data 

were analyzed by univariate, bivariate and multivariate tests. The results of the 

Chi square test found that there was a relationship between parenting style 

towards premarital sexual behavior (p = 0.000) and there was a relationship 
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between reproductive health knowledge on premarital sexual behavior (p = 0.026) 

and logistic regression results with OR parenting 0.000 and knowledge 0.313. The 

conclusion of this study, there is a significant relationship between parenting and 

knowledge about reproductive health on premarital sexual behavior 

Keywords: Parenting, knowledge of reproductive health, sexual behavior 

1. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa 

yang ditandai dengan adanya kematangan fisik, sosial, maupun psikologisnya 

yang berhubungan langsung dengan kepribadian, seksual, dan peran sosial remaja. 

Perilaku seksual yang tidak sehat di kalangan remaja khususnya remaja yang 

belum menikah cenderung meningkat. 

Usia pertamakali remaja melakukan hubungan seksual terbanyak pada usia 

16-19 tahun dan hubungan seksual dilakukan dengan pacar (Pilar PKBI, 2013 

dalam (Dewi, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro dan 

Dinas Kesehatan Jawa Tengah (2005) bahwa 60. 000 (10%) siswa SMA Se-Jawa 

Tengah telah melakukan hubungan seks pranikah. Siswa SMA di Surakarta 

sekitar 3,09% dari 1. 250 telah melakukan hubungan seksual.  

Menurut Sarwono (2013) dalam (Dewi, 2015), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku seksual pada remaja salah satunya adalah hubungan 

keluarga dimana kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian 

orangtua terhadap anak, kurangnya kasih sayang orangtua, banyaknya konflik 

dalam keluarga dapat memicu munculnya perilaku seksual pranikah. Pada 

penelitian (Hidayah & Maryatun, 2013) dikatakan bahwa pola asuh orangtua 

mempunyai peran dalam perilaku seksual remaja. Remaja dengan pola asuh 

demokratis berpeluang untuk melakukan perilaku seksual yang wajar sembilan 

belas kali lebih besar dibandingkan dengan remaja yang diasuh dengan pola 

permisif. Kurangnya pengaruh orangtua melalui komunikasi antara orangtua dan 

remaja seputar masalah seksual dapat memperkuat muculnya penyimpangan 

perilaku seksual (Kusmiran, 2011).  

Menurut Kusmiran (2011) dalam (Lisnawati & Lestari, 2015), faktor yang 

mempengaruhi terjadinya perilaku seksual pada remaja yaitu remaja dengan 
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pengetahuan yang rendah tentang perilaku seksual. Hasil (Survey Demografi 

Kesehatan Indonesia) SDKI tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya 29% remaja 

perempuan dan sebanyak 32% remaja laki-laki yang mengetahui bahwa seorang 

perempuan mempunyai kesempatan besar untuk hamil saat perempuan dan laki-

laki telah melewati masa pubertas dan setelah melakukan hubungan seks.  

Hasil survei yang dilakukan Youth Center Pilar PKBI Jawa Tengah (2012) 

diperoleh informasi bahwa 43,22% pengetahuan remaja masih tergolong rendah, 

37,28% pengetahuan remaja tergolong cukup dan 19,50% pengetahuan remaja 

tergolong memadai. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada 

remaja terjadi karena akses remaja untuk mendapatkan informasi sangat terbatas 

(Wahyuni & Rahmadewi, 2011). Minimnya pengetahuan ini akan berpengaruh 

terhadap sikap dan perilaku seksual pada remaja sehingga pada akhirnya akan 

menimbulkan masalah-masalah pada remaja. Masalah-masalah yang dapat timbul 

karena kurangnya pengetahuan tentang seks bebas adalah kehamilan yang tidak 

diinginkan, penyakit menular seksual, depresi dan perasaan berdosa (Sarwono, 

2015). 

Perilaku seksual yang dilakukan remaja mengakibatkan peningkatan 

masalah-masalah seksual seperti Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV/AIDS, 

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), aborsi dan tingkat mortalitas ibu dan 

bayinya (Sarwono, 2011).  Makin aktifnya perilaku seks pranikah pada remaja, 

sehingga perlu adanya pendidikan seks pada remaja, baik disekolah maupun 

dirumah dalam upaya mencegah terjadinya hubungan seks pranikah (Sarwono, 

2013 dalam (Dewi, 2015). Orangtua yang seharusnya agen sosialisasi yang utama 

dan pertama justru enggan membicarakan persoalan yang berkaitan dengan 

seksualitas.  

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Pola Asuh Orangtua dan 

Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seksual Murid 

Sekolah Menengah Atas”. 
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2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan Cross Sectional Study. Penelitian ini dilakukan di SMAN 4 Surakarta 

pada bulan November 2018. Besar sampel pada penelitian ini ditentukan 

menggunakan rumus besar sampel analitik kategorik tidak berpasangan dan 

didapatkan sampel sebanyak 66 responden lalu ditambahkan 10% untuk antisipasi 

drop out menjadi 72 responden. Sampel diambil dengan teknik Cluster Sampling. 

Populasi pada penelitian ini yaitu siswa siswi SMAN 4 Surakarta kelas XI. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pola asuh orangtua dan 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, sedangkan untuk variabel terikatnya 

adalah perilaku seksual pranikah. Penelitian dilakukan dengan cara memberikan 

kuesioner pada siswa siswi SMAN 4 Surakarta kelas XI. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1  Hasil Uji Univariat

3.1.1 Distribusi Responden Berdasarkan Pola Asuh 
Tabel 1. Distribusi berdasarkan Pola Asuh responden 

Pola Asuh Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Baik 22 33.3 

Baik 44 66.7 

Total 66 100.0 

(Data Primer, 2018) 

3.1.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Kesehatan 

Reproduksi 

Tabel 2. Distribusi berdasarkan Pengetahuan Kesehatan 

Reproduksi responden 

Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 54 81.8 

Kurang 12 18.2 

Total 66 100.0 

 (Data Primer, 2018) 

3.1.3 Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Seksual Pranikah 
Tabel 3. Distribusi berdasarkan Perilaku Seksual Pranikah responden 

Perilaku Frekuensi Persentase (%) 

Baik 35 53.0 

Buruk 31 47.0 

Total 66 100.0 

 (Data Primer, 2018) 
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3.2 Hasil Uji Bivariat 

3.2.1 Hubungan Antara Pola Asuh dengan Perilaku Seksual Pranikah 
Tabel 4. Hubungan antara Pola Asuh dengan Perilaku Seksual Pranikah 

Variabel 
Perilaku p-

value 
Keterangan 

Baik % Buruk % Total 

Pola 

Asuh 

Tidak 

baik 
0 0.00 22 100 22 

0.000 
ada 

Hubungan Baik 35 79.5 9 20.5 44 

Total 35 53.0 31 47.0 66 

 (Data Primer, 2018) 

Hasil Chi square didapatkan hasil bahwa nilai p-value sebesar 

0.000 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

sangat siginifikan antara pola asuh orangtua dengan perilaku 

responden. 

3.2.2 Hubungan Antara Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan 

Perilaku Seksual Pranikah 

Tabel 5. Hubungan antara Pengetahuan Kesehatan Reproduksi 

dengan Perilaku Seksual Pranikah 

Variabel 
Perilaku 

p-value Keterangan 
Baik % Buruk % Total 

Pengetahuan 
Baik 25 46.3 29 53.7 54 

0.026 
ada 

Hubungan 
Kurang 10 83.3 2 16.7 12 

Total 35 53.0 31 47.0 66 

 (Data Primer, 2018) 

Dari hasil Chi square didapatkan bahwa nilai p-value sebesar 

0.026 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan 

perilaku seksual pranikah responden. 

3.3 Hasil Uji Multivariat 
Tabel 6. Hasil Regresi Logistik 

Variabel B OR (exp.B) 
IK 95% 

p-value 
Min Max 

Pola Asuh -22.426 0.000 0.000 . 0.998 

Pengetahuan -1.163 0.313 0.034 2.833 0.301 

Constant 21.287 1.757 0.275 1.558 0.998 

 (Data Primer, 2018) 

Tabel uji regresi logistik, didapatkan hasil bahwa: 

a. Nilai OR (exp.B) constant bernilai positif sehingga variabel pola

asuh orangtua dan pengetahuan responden berpengaruh terhadap

perilaku seksual responden. Maka pola asuh orangtua yang tidak
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baik dan pengetahuan responden yang kurang akan beresiko perilaku 

seksual yang buruk 1.757 kali lipat dibanding pola asuh orangtua 

yang baik dan pengetahuan responden yang baik. 

b. Nilai OR (exp.B) variabel pola asuh orangtua sebesar 0.000,

sehingga responden yang diasuh dengan pola asuh yang tidak baik

akan beresiko sama dengan yang diasuh secara baik

c. Nilai OR (exp.B) variabel pengetahuan tentang kesehatan reproduksi

responden sebesar 0.313, sehingga responden yang berpengetahuan

kurang akan berisiko mempunyai perilaku seksual buruk 0.313 kali

lipat dibandingkan responden yang mempunyai pengetahuan yang

baik.

3.4 Pembahasan 

Nursal (dalam Mariani & Murtadho, 2018) mengatakan bahwa salah satu 

faktor risiko perilaku seksual berisiko tinggi yaitu pola asuh orangtua di 

antaranya dalam hal pengawasan orangtua terhadap anak. Rex Forehand 

(dalam Sarwono, 2011) menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas orangtua 

dalam hal mengawasi atau memantau anak remajanya, maka akan semakin 

rendah kemungkinan perilaku menyimpang pada remaja. Monks (dalam 

Palupi & Astuti, 2017) menjelaskan bahwa pola asuh orangtua merupakan 

pola perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari 

waktu ke waktu. Dalam hal ini, anak dapat merasakan pola perilaku tersebut, 

baik dalam segi positif maupun segi negatif. Pola asuh orangtua merupakan 

gambaran sikap dan perilaku terhadap anak dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi selama kegiatan pengasuhan. Orangtua sebagai pemberi 

pengasuhan kepada anak sangat berperan penting dalam mengarahkan dan 

menanamkan perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya dimana sikap, 

perilaku serta kebiasaan orangtua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh 

anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar diresapi oleh 

anak dan bisa berkembang menjadi suatu kebiasaan bagi anak (Permatasari, 

2016). 
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Menurut Green (dalam Farida, 2013) pengetahuan merupakan salah satu 

faktor penentu perilaku seseorang. WHO juga menyatakan bahwa pemikiran 

seseorang merupakan salah satu hal yang menyebabkan seseorang berperilaku 

tertentu dan juga pemikiran seseorang dapat terwujud dalam bentuk 

pengetahuan.  

Menurut Nasution (2012) pengetahuan kesehatan reproduksi remaja 

dapat mempengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja di Indonesia. Jika 

perilaku seksual pada remaja tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup 

dan dengan tingkat emosi yang masih labil dapat mengakibatkan efek yang 

buruk. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi akan mempengaruhi 

perilaku remaja untuk hidup sehat artinya jika seseorang memiliki 

pengetahuan yang baik maka akan ada kecenderungan timbul sikap yang 

positif. Kurangnya pengetahuan dapat berdampak negatif pada remaja.  

Hasil dari penelitian didapatkan hubungan yang signifikan antara pola 

asuh terhadap perilaku seksual pranikah. Hasil uji Chi square menunjukkan 

hasil p-value = 0.000 ( p-value < 0. 05) maka terdapat hubungan antara pola 

asuh orangtua dan perilaku seksual pranikah. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ungsianik & Yuliati (2017) dimana remaja 

yang mendapatkan pola asuh demokratis dari orangtuanya cenderung tidak 

memiliki perilaku seksual yang berisiko, sedangkan pada pola asuh orangtua 

permisif, remaja cenderung memiliki perilaku seksual yang berisiko. Pola 

asuh demokratis memiliki pola komunikasi yang efektif antara orangtua dan 

anak sehingga semakin tinggi komunikasi tentang seks antara orangtua dan 

anak remajanya, akan semakin rendah perilaku seksual berisiko yang terjadi 

pada remaja. Menurut Palupi & Astuti (2017) meningkatnya perilaku seksual 

pranikah yang terjadi pada remaja dikarenakan pola asuh permisif yang 

dianut oleh orangtua dalam membesarkan anaknya, dimana pola asuh 

permisif dapat memberikan pengaruh cukup besar terhadap perilaku seksual 

pranikah remaja.  

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi terhadap perilaku seksual pranikah memiliki nilai p-value= 0.026 
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(p-value < 0.05) yang berarti ada hubungan antara pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi dan perilaku seksual pranikah. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Azis et al. (2018) jika seseorang mempunyai 

pengetahuan yang kurang baik terhadap kesehatan reproduksi maka akan 

dapat mempengaruhi perilaku seksual pranikah sebaliknya semakin baik 

pengetahuan seseorang akan lebih kecil untuk melakukan hubungan seksual 

pranikah. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja 

yang sudah mulai berkembang kematangan seksualnya secara lengkap maka 

mereka akan sulit untuk mengendalikan rangsangan-rangsangan yang 

membuat mereka ingin melakukan perilaku seksual secara bebas.  

Menurut Nuraldila & Yuhandini (2017) perilaku tumbuh diawali dari 

pengetahuan yang dipersepsikan sebagai suatu hal yang baik (positif) maupun 

yang tidak baik (negatif). Dari apa yang telah diketahui tersebut akan 

berpengaruh pada perilakunya. Jika yang dipersepsikan tersebut bersifat 

positif, maka seseorang cenderung berperilaku positif sesuai dengan 

persepsinya, begitupun sebaliknya. Tetapi seringkali dalam kehidupan 

realitasnya, ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang, tidak 

hanya perilaku dan pengetahuan seseorang saja, melainkan bisa juga dari 

lingkungan sosial, situasi ataupun kesempatan yang ada.  

Hasil penelitian multivariat didapatkan variabel pola asuh orangtua dan 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap perilaku seksual pranikah remaja tetapi variabel 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang lebih dominan 

mempengaruhi perilaku seksual pranikah. Remaja dengan pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi yang kurang akan memiliki risiko mempunyai 

perilaku seksual buruk 0.313 kali lipat dibandingkan responden yang 

mempunyai pengetahuan yang baik. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh, Farida (2013) dimana pada penelitian didapatkan bahwa 

variabel pengetahuan yang lebih dominan mempengaruhi perilaku seksual 

pranikah remaja, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Nursal (2008) dimana pola asuh orangtua yang mempengaruhi 

perilaku seksual remaja. 

Menurut Notoatmodjo (dalam Nuraldila & Yuhandini, 2017) tindakan 

yang dilandasi pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan 

tindakan yang tanpa pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi 

maka diharapkan remaja dapat mengontrol perilaku seksualnya. 

Orangtua dengan pola asuh otoriter akan memberikan dukungan 

emosional yang rendah tetapi pengawasan yang sangat tinggi kepada anak. 

Komunikasi yang terjalin antara orangtua dan anak tidak baik, semua perintah 

orangtua harus dipatuhi tanpa ada kompromi, orangtua memberikan hukuman 

fisik dan orangtua cenderung emosional. Selain itu anak tidak diberikan 

pilihan untuk menentukan keputusan sehingga anak mudah tersinggung, 

penakut dan pemurung.  

Orangtua dengan pola asuh demokratis memberikan pengawasan yang 

tinggi tetapi disertai dengan dukungan emosional yang kuat. Anak diberikan 

kesempatan untuk berpendapat, orangtua menghargai komunikasi dan 

responsif serta menjelaskan mana yang baik dan buruk untuk anak. Orangtua 

juga melatih anak untuk mandiri sehingga anak bersikap bersahabat, punya 

rasa percaya diri, mampu mengendalikan diri, sopan, serta terhindar dari 

perilaku nakal.  

Orangtua dengan pola asuh permisif akan memberikan dukungan 

emosional yang tinggi tetapi pengawasan yang sedikit kepada anak sehingga 

anak akan memiliki kebebasan penuh untuk membuat keputusannya sendiri, 

anak kurang dapat mengendalikan diri serta berperilaku bebas (tidak 

terkontrol). 

Selain pola asuh dan pengetahuan, ada beberapa faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku seksual pada remaja salah satunya yaitu teman 

sebaya dan paparan media pornografi. 

4. PENUTUP

Ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orangtua dan pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual pranikah murid sekolah menengah 
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atas, dimana variabel pengetahuan yang lebih dominan mempengaruhi perilaku 

seksual pranikah. 
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