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ABSTRAK 

Nita Fathiya. 2009. Studi Perbandingan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku 
Seksual pada Siswa SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten 
Tegal Tahun 2009. Skripsi. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, 
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Eram Tunggul Pawenang, S.KM, M.Kes. 
Pembimbing II: dr. Anik Setyo Wahyuningsih.  

 
Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Perilaku seksual 
 

Masalah perilaku paling sering terjadi pada kelompok usia remaja, salah 
satu penyebab masalah ini adalah adanya perubahan organbiologik akibat 
pematangan organ-organ reproduksi. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada 
bulan Maret 2008 menyebutkan bahwa sebagian peserta didiknya (siswa) di SMA 
Negeri 2 Slawi sebanyak 90,73 % sedang berpacaran dan 95,74 % pernah 
berpacaran. Sedangkan di SMA PGRI Slawi sebanyak 77,94 % sedang berpacaran 
dan 89,47 % pernah  berpacaran. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah adakah perbedaan pengetahuan, sikap, dan perilaku seksual pada siswa 
SMA negeri  dengan SMA swasta di Kabupaten Tegal tahun 2009. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap, dan perilaku 
seksual pada siswa SMA negeri dan SMA swasta di Kabupaten Tegal tahun 2009. 

Jenis penelitian ini adalah adalah komparatif dengan pendekatan cross 
sectional dengan sampel penelitian adalah 60 siswa SMA negeri 2 Slawi yang 
mewakili SMA negeri dan 20 siswa SMA PGRI Slawi yang mewakili SMA 
swasta. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Data primer diperoleh dari 
pengisian kuesioner oleh siswa, dan data sekunder diperoleh dari sekolah. Analisis 
dilakukan secara univariat dan bivariat (menggunakan uji chi square α=0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa tentang 
kesehatan reproduksi yang tergolong baik pada SMA negeri 21,7% dan SMA 
swasta 10,0%, sikap siswa terhadap kesehatan reproduksi yang tergolong negatif 
pada SMA negeri 78,3% dan SMA swasta 80,0%,  perilaku seksual remaja sudah 
mengkhawatirkan terbukti pada SMA negeri 53,3% dan SMA swasta 40,0% 
berperilaku seksual kurang baik saat berpacaran seperti cium pipi, cium bibir, 
necking, petting maupun onani/masturbasi.  

Disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan, sikap, dan perilaku 
seksual pada siswa SMA negeri dan SMA swasta di Kabupaten Tegal tahun 2009. 
Disarankan kepada (1) Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga untuk 
mempertimbangkan lebih lanjut agar pendidikan reproduksi sehat remaja 
dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagai mata 
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pelajaran tersendiri, karena dilihat dari urgennya bukan hanya sekedar sudut 
moralitas dan agama semata-mata, tetapi demi perkembangan sehat para remaja 
itu sendiri atau siswa SMA, (2) Bagi sekolah SMA negeri dan SMA swasta untuk 
lebih banyak memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi terutama 
berkaitan dengan sisi-sisi ilmiah seperti dampak perilaku seksual terhadap 
penyebaran penyakit seksual, dengan cara menambah mata pelajaran kesehatan 
reproduksi dalam kurikulum pendidikan, (3) Bagi orang tua siswa untuk 
meningkatkan fungsi kontrolnya terutama dalam hal keterbukaan komunikasi 
serta pengawasan terhadap media-media yang sering digunakan siswa terutama 
pengecekan isi ponsel anaknya. 
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ABSTRACT 
 

Nita Fathiya. 2009. Comparison Study of Knowledge, Attitude and Sexual 
Behavior of State and Private SMA in Tegal Regency in 2009. 
Final Project. Public Health Department, Faculty of Sport Sciences, 
Semarang State University. Advisor I: Eram Tunggul Pawenang 
S.KM, M.Kes. Advisor II: dr. Anik Setyo Wahyuningsih.  

 
Keywords: Knowledge, Attitude, Sexual behavior 
 
 The behavior’s problem is likely happened in teenagers, one of the cause 
of this case is the changes of biological organs due to the maturing of sexual 
organs. Based on the information on March 2008 suggested that a apart of the 
students in SMA Negeri 2 Slawi amount as 90,73% is in relationship and 
95,74%have ever been in relationship. Whereas, SMA Negeri Slawi amount as 
77,94% in relationship and 89,47% have ever been in  relationship. The problem 
in this research is the differences in sexual knowledge, attitude, and behavior in 
the state high school and in the private high school in Tegal Regency 2009. The 
aim of this research is to know the different in the sexual knowledge, attitude, and 
behavior at the state high school and in the private high school in Tegal Regency 
2009. 
 The type of this research is comparative research with the cross sectional 
approach and the sample of this research are 60 students of SMA negeri 2 Slawi 
as the representative of teh state high school and 20 students of SMA PGRI Slawi 
as the representative of the private high school. The instrument that is used in this 
research is quesioner. Primary data here collected from the admissing filling of 
the students and secondary data from the school. The analysis was done by 
univariate and bivariate (using the chi square test α=0,05). 
 The result of this study is that the students knowledge level on 
reproduction health is considered good, i.e. in state senior high school was 21,7% 
and in the private one was 10,0% with p value of 0,247 ( > 0,05), the attitude of 
the students in reproduction  health is considered negative, i.e. in state senior high 
school was 78,3% and in the private one was 80,0% with p value=0,875 ( > 0,05), 
the teenage sexual behavior is really felt concerned about it is proved that in state 
senior high school was 53,3% and in the private one was 40,0% among them have 
done sexual act when they are in relationship such as kissing cheek, kissing lips, 
necking, petting as well as masturbation with p value= 0,302 ( > 0,05).  
 It is concluded that there are no difference in the sexual knowledge, 
attitude, behavior in the state high school and in the private high school in Tegal 
Regency 2009. Suggested that to the (1) The Education, Youth, And Sport 
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Department to considere more so that the healthy teenage reproduction included 
in the education curriculum of senior high school as an independent lesson, it is 
considered in the significans not only in the morality and religion point of view 
but also for the development in the healthy of the teenage itself or the senior high 
school students, (2) The state and the private high schools to give more 
understanding in the reproduction health especially related to the scientific aspects 
such as the effect of the sexual behavior in the spreading of sexual diseases, by 
adding subjects of reproduction health in their educational curriculum (3) For the 
students’ parents to increase the control functions particularly in the opened 
information and also supervision to the media that are commonly used by the 
students especially checking students’ mobile phone.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

Meskipun dunia penuh dengan penderitaan, namun dunia juga penuh dengan 

keberhasilan mengatasi penderitaan itu (Hellen Keller:204). 
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Skripsi ini Ananda persembahkan untuk: 

1. Ibu dan bapak atas segala do’a yang selalu dipanjatkan. 

2. Adikku tersayang (Irva). 

3. Seseorang yang selalu memberiku semangat, perhatian dan cinta.  

4. Almamaterku.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Remaja di Indonesia mencakup seperempat dari seluruh jumlah penduduk 

di Indonesia. Dimana remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak 

menuju dewasa, maka remaja memiliki tugas perkembangan yang tidak mudah. 

Mereka   harus mendapatkan identitas diri yang positif agar dapat berkembang 

sebagai   dewasa muda yang sehat dan produktif (Depkes, 2003:1). 

Banyak kesimpangsiuran pendapat tentang arti pendidikan seks. Ada   

pendapat yang menganggap bahwa pendidikan seks sama dengan penerangan   

tentang anatomi fisiologi seks manusia, tentang bahaya-bahaya penyakit kelamin,   

dan sebagainya. Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan seks sama dengan 

sex play, hanya perlu diberikan kepada orang dewasa (Akhmad Azhar Abu 

Miqdad, 1997:7).  

Menurut Akhmad Azhar Abu Miqdad (1997:43), pendidikan seks sangat 

penting bagi remaja karena : 

1) Dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan dan kelainan-kelainan seksual 

khususnya pada remaja. 

2) Dapat memelihara tegaknya nilai-nilai moral remaja. 

3) Dapat mengatasi gangguan-gangguan psikis pada remaja. 

4) Dapat memberi pengetahuan dalam menghadapi perkembangan anak. 
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Perilaku  seksual  ialah  perilaku  yang  melibatkan  sentuhan secara  fisik 

anggota  badan antara pria dan wanita yang telah mencapai pada tahap hubungan 

intim, yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri. Perilaku yang tidak 

sesuai dengan tugas perkembangan remaja pada umumnya  dapat dipengaruhi 

orang tua. Bilamana orang tua mampu memberikan pemahaman mengenai 

perilaku seks   kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya cenderung mengontrol 

perilaku seksnya  itu sesuai dengan pemahaman yang diberikan orang tuanya. Hal 

ini terjadi karena  pada dasarnya pendidikan seks yang terbaik adalah yang 

diberikan oleh orang tua sendiri (Dhidi D, 2002). 

Setiap periode penting selama rentang kehidupan memiliki ciri-ciri 

tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri 

tersebut  juga dimiliki oleh remaja (Muhammad Al-Mighwar, 2006:63) antara 

lain: tanda kelamin primer, tanda kelamin sekunder, tanda kelamin tersier 

(Akhmad Azhar Abu Miqdad, 1997:35). 

Kemudahan akses pornografi sangat dimungkinkan karena murahnya 

harga handphone (telepon genggam) di pasaran dan menjamurnya warung internet   

(warnet) hingga ke daerah. Minimnya kontrol dari orang tua menyebabkan akses 

pornografi menjadi lebih mudah. Media internet juga memberi sumbangan yang   

tidak sedikit dalam hal pornografi, berbagai situs porno bisa diakses dengan 

mudah, bahkan oleh anak-anak SD. Pengawasan dari orang tua, pendidik, maupun 

pihak berwajib perlu ditingkatkan untuk memerangi dan mencegah rusaknya 

moral anak-anak dan generasi muda (http://www.smkn1trucuk. sch.id/ 

?pilih=artikel&action=baca&id=7).  
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Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Demografi Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) di 4 wilayah yaitu Sumatera Selatan, 

Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa 

perilaku berisiko   pada remaja khususnya di kota cukup tinggi, dimana terdapat 

perilaku merokok (73,1% laki-laki dan 12,2% perempuan), miras (42,2% laki-laki 

dan 3%   perempuan), penggunaan Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya) (22,4% laki-laki dan 2,3% perempuan), seks sebelum menikah (4,7% 

laki-laki dan 3,2% perempuan) (Depkes RI, 2003:1). 

Studi yang dilakukan oleh Pilar PKBI Jawa Tengah pada 2005 

menunjukan 63,33% mahasiswi mengenal masturbasi. Informasi diperoleh 

melalui media cetak (buku atau majalah) 36,66%, teman sebaya 33,33%, dan 

melalui media elektronik 16,66% (http://www.kesimpulan.co.cc/2009 /03 

/perilaku-masturbasi-pada-remaja.html). 

Fakta menunjukkan bahwa anak usia 12-14 tahun yang terekspos pada hal-  

hal berbau seksual melalui film, musik, majalah, dan televisi ternyata 2,2 kali lipat 

lebih banyak menjalani hubungan seksual ketika diwawancarai ulang dua tahun 

setelahnya dibanding rekannya yang lebih sedikit melihat tayangan media atau 

memiliki diet terhadap media berbau seks (Jenifer Walner, 2008:1). 

Kasus PMS dan HIV / AIDS cukup banyak terjadi di kalangan remaja. 

Berbagai jenis PMS serta HIV / AIDS sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan 

seseorang pada umumnya dan kondisi kesehatan reproduksi pada khususnya 

karena pada umumnya berbagai penyakit PMS dan HIV / AIDS berkaitan 

langsung dengan sistem reproduksi manusia. Bahkan HIV / AIDS dapat 

berdampak pada kematian ( Depkes RI, 2003: 55). 
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Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan / Depkes (2002), sampai  

dengan tahun 2002 di Indonesia terdapat 2.552 orang pengindap HIV positif, dan          

yang sudah mencapai tataran AIDS sebanyak 1.016 orang. Dari jumlah penderita 

AIDS tersebut, 477 orang di antaranya berusia  29 tahun dan yang 395 orang 

berusia 30-39 tahun. Data ini memberikan informasi bahwa penularan HIV 

banyak terjadi pada usia remaja, sebab untuk mencapai tahapan AIDS diperlukan 

rentang waktu sekitar 5-10 tahun sejak terinfeksi HIV (Ceria BKKBN, 2002). 

Data terakhir dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tegal dan Klinik  

VCT (Voluntary Conseling Testing) setempat, Kabupaten Tegal termasuk daerah 

merah dan perlu diwaspadai, untuk kasus HIV/AIDS. Jumlah pengidap HIV 

positif melebihi 25 orang. Dari hasil zerosurvei yang dilakukan di seluruh wilayah 

Kabupaten Tegal sejak tahun 1996-2006, menunjukkan 27 orang mengidap 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) positif dan Klinik VCT mencatat lima 

orang   terinfeksi (NN, 2007: 1). 

SMA Negeri 2 Slawi terletak di Jl. Kartini PO BOX 22 Slawi dan SMA 

PGRI Slawi terletak di Jl. Supriyadi, Trayeman Slawi. SMA Negeri 2 Slawi dan 

SMA PGRI merupakan institusi pendidikan dimana peserta didiknya merupakan 

sasaran program kesehatan reproduksi remaja. Diambil penelitian di SMA negeri 

2 Slawi dan SMA PGRI  karena jarak kedua SMA tersebut lumayan jauh, 

disamping itu juga di SMA negeri 2 Slawi dan SMA PGRI letaknya dekat dengan 

warung internet (warnet) sehingga memudahkan siswa untuk mengakses 

informasi-informasi dari warnet tersebut khususnya kesehatan reproduksi (Data 

SMA N 2 Slawi dan SMA PGRI, 2008). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Sekolah dan guru BK 

di SMA Negeri 2 Slawi dan SMA PGRI pada bulan Maret 2008, diperoleh hasil 
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bahwa dari 351 siswa kelas dua di SMA Negeri 2 Slawi sebanyak 90,73 % sedang 

berpacaran dan 95,74 % pernah berpacaran. Sedangkan dari 114 siswa kelas dua 

di SMA PGRI Slawi sebanyak 77,94 % sedang berpacaran dan 89,47 % pernah  

berpacaran. Aktivitas yang dilakukan selama berpacaran cenderung menunjukkan 

gejala-gejala perilaku seksual seperti berkencan, berpegangan tangan, berpelukan, 

dan berciuman (pipi dan bibir). Selain data di atas diperoleh juga informasi dari 

guru biologi dari masing-masing sekolah. Menurut guru biologi dan guru BK di 

SMA Negeri 2 Slawi dan SMA PGRI belum diberikan pendidikan seks kepada 

anak didiknya secara menyeluruh dan berkala, namun hanya diberikan melalui 

salah satu pelajaran yang ada yaitu biologi dan hanya pada kurun waktu tertentu 

saja institusi memberikan materi tentang seksualitas kepada anak didiknya yaitu 

pada saat kunjungan dari Dinas Kesehatan dan dari pihak Kepolisian melalui 

penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan NAPZA. Sehingga dikhawatirkan 

dengan masih minimnya pemberian pengetahuan seksualitas tersebut akan 

berpengaruh kepada tingkat pengetahuan seksualitas remaja dan berdampak pada 

perilaku seksual mereka  (Data SMA N 2 Slawi dan SMA PGRI, 2008). 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, 

maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PERBEDAAN ANTARA PENGETAHUAN, SIKAP DAN  PERILAKU 

SEKSUAL PADA SISWA SMA NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN 

TEGAL TAHUN 2009”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan pengetahuan, sikap, dan perilaku seksual pada siswa 

SMA negeri  dengan SMA swasta di Kabupaten Tegal tahun 2009? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku seksual 

pada siswa SMA negeri dan SMA swasta di Kabupaten Tegal Tahun 2009. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1) Untuk mengetahui gambaran pengetahuan kesehatan reproduksi remaja pada 

siswa SMA negeri dan SMA swasta di Kabupaten Tegal. 

2) Untuk mengetahui gambaran sikap kesehatan reproduksi remaja pada siswa  

SMA negeri dan SMA swasta di Kabupaten Tegal. 

3) Untuk mengetahui gambaran perilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi  

pada siswa SMA negeri dan SMA swasta di Kabupaten Tegal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian.  

1.4.1 Bagi Sekolah yang terkait 

  Sebagai wadah pembelajaran, dan dapat memberikan informasi yang lebih 

baik dan lebih akurat khususnya di bidang kesehatan reproduksi kepada anak 

didiknya.  

1.4.2 Bagi Dinas Kesehatan 

Sebagai informasi dan pertimbangan mengenai kesehatan reproduksi yang 

berhubungan dengan perilaku seksual, sehingga dapat memprogramkan kurikulum 

tambahan mengenai kesehatan reproduksi sehat bagi sekolah. 

1.4.3 Bagi Jurusan IKM 

Memberikan masukan dan informasi, serta sebagai bahan pustaka untuk 

pengembangan selanjutnya dan dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya 

di bidang ilmu kesehatan masyarakat. 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Slawi dan SMA PGRI Kecamatan 

Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2009. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian dilakukan mulai dari awal pembuatan proposal pada bulan 

Maret 2008 sampai dengan skripsi pada bulan Desember 2009. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi penelitian ini adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat 

khususnya tentang Kesehatan Reproduksi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Remaja 

2.1.1 Pengertian Remaja 

Remaja adalah anak yang berumur kira-kira 13 tahun sampai 21 tahun   

dimana anak tersebut sedang mengalami suatu masa peralihan dari masa anak ke   

masa dewasa yang meliputi semua perkembangan dan perubahan baik fisik,   

emosional, maupun intelektual yang dialami sebagai persiapan memasuki masa  

dewasa (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 1997:34). 

 

2.1.2 Tahap Perkembangan Remaja 

Menurut Muhammad Al- Mighwar (2006:68), dalam proses penyesuaian 

diri menuju kedewasaan, ada 2 tahap perkembangan remaja yaitu :  

2.1.2.1 Remaja Awal 

Masa remaja awal dimulai ketika usia seorang anak telah genap 12 tahun   

atau 13 tahun dan berakhir pada usia 17 tahun atau 18 tahun. Gejala-gejala        

yang disebut gejala fase negatif biasa terjadi pada paruhan akhir masa pubertas 

atau paruhan awal masa remaja awal. Oleh karena itu periode pubertas sering 

disebut sebagai fase negatif. Gejala fase negatif ini antara lain keinginan untuk 

menyendiri, kurangnya kemauan untuk bekerja, kurangnya koordinasi fungsi-

fungsi tubuh, kejemuan, kegelisahan, konflik sosial, penantangan terhadap 
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kewibawaan orang dewasa, kepekaan perasaan, mulai timbul minat pada lawan 

seks, kepekaan perasaan susila, kesukaan berkhayal.  

2.1.2.2 Remaja Akhir 

Terjadi proses penyempurnaan pertumbuhan fisik dan perkembangan 

aspek-aspek psikis yang telah dimulai sejak masa-masa sebelumnya yang 

mengarah pada kematangan yang sempurna. Pola sikap, perasaan, pikir, dan 

tingkah laku remaja   akhir memiliki ciri khas antara lain : mulai stabil, lebih 

realistis, lebih matang menghadapi masalah, lebih tenang perasaannya 

(Muhammad Al- Mighwar,   2006:71). 

 

2.1.3 Pertumbuhan dan Perkembangan Kepribadian dan Sosial 

2.1.3.1 Remaja Awal 

Menurut Gardon W. Allport yang dikutip Muhammad Al-Mighwar  

(2006:136) mendefinisikan pribadi sebagai organisme yang dinamis dalam sistem  

fisik psikis, yang menentukan keunikan seseorang menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya. Bahkan para ahli sepakat bahwa sifat pribadi itu tidak pernah 

statis. Dan dikatakan unik karena kepribadian itu sendiri merupakan bentukan dari 

faktor internal, seperti pembawaan yang melekat pada organisme dan citra diri, 

dan faktor eksternal , seperti pengaruh lingkungan khususnya lingkungan sosial. 

2.1.3.2 Remaja Akhir 

Perkembangan pribadi dan sosial remaja akhir  yang mulai mantap akan 

menjadi landasan hidupnya pada masa dewasa, terutama dalam menilai diri dan 

lingkungan sosialnya. 
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Sebagaimana halnya remaja awal, kepribadian remaja akhir juga 

dipengaruhi oleh faktor internal, terutama citra diri dan rasa percaya diri, serta 

faktor eksternal, terutama lingkungan sosial (Muhammad Al-Mighwar, 2006:136).   

2.1.4 Perubahan Fisik pada Remaja 

Tubuh mengalami perubahan dari waktu ke waktu sejak lahir. Perubahan   

yang cukup mencolok terjadi ketika remaja baik perempuan dan laki-laki 

memasuki usia antara 9 sampai 15 tahun. Pada saat itu mereka tidak hanya 

tumbuh menjadi  lebih tinggi dan lebih besar saja, tetapi terjadi juga perubahan-

perubahan di dalam tubuh yang memungkinkan untuk bereproduksi atau 

berketurunan. Perubahan dari  ciri kanak-kanak menuju dewasa sering disebut 

dengan pubertas. Pada wanita  ditandai dengan mulainya menstruasi atau buah 

dada yang membesar. Pada pria  antara lain ditandai dengan perubahan suara, otot 

yang semakin membesar, serta  mimpi basah (BKKBN, 2003:21).  

Yang spesifik pada pertumbuhan fisik remaja baik laki-laki maupun  

perempuan adalah kecepatan tumbuhnya (growth spurt). Pada saat ini 

pertumbuhan tinggi badan (linier) terjadi amat cepat. Perbedaan pertumbuhan 

fisik laki-laki dan perempuan adalah pada pertumbuhan organ reproduksinya, 

dimana akan diproduksi hormon yang berbeda, penampilan yang berbeda, serta 

bentuk tubuh akibat berkembangnya tanda seks sekunder (Depkes RI, 2003:32). 

Menurut BKKBN (2003:24), perubahan fisik yang dialami oleh remaja 

laki- laki yaitu : 

1) Tubuh bertambah berat dan tinggi 

2) Keringat bertambah banyak 
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3) Kulit dan rambut mulai berminyak 

4) Lengan dan tungkai kaki bertambah panjang 

5) Tangan dan kaki bertambah besar 

6) Tulang wajah mulai memanjang dan membesar, sehingga tidak terlihat 

seperti anak kecil lagi 

7)  Pundak dan dada bertambah besar dan bidang 

8)  Tumbuh jakun 

9)  Suara bertambah menjadi berat 

10)  Penis dan buah zakar membesar 

Sedangkan menurut (Depkes, 2003: 32), perubahan fisik yang dialami 

remaja perempuan : 

1) Tubuh bertambah berat dan tinggi 

2) Tumbuhnya rambut-rambut halus di daerah pubis dan ketiak 

3) Payudara membesar 

4) Pinggul melebar 

5) Kulit rambut mulai berminyak 

6) Keringat bertambah banyak 

7) Lengan dan tungkai kaki bertambah panjang 

8) Tangan dan kaki bertambah besar 

9) Tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar, sehingga tidak 

terlihat   seperti anak kecil lagi 
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10) Pantat berkembang lebih besar 

11) Vagina mulai mengeluarkan cairan 

12) Menstruasi 

2.1.5 Kesehatan Reproduksi 

2.1.5.1 Pengertian Kesehatan Reproduksi  

Kesehatan reproduksi secara umum didefinisikan sebagai kondisi sehat 

dari sistem, fungsi, dan proses alat reproduksi yang kita miliki. Pengertian sehat 

tersebut tidak semata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun 

juga sehat secara mental serta sosial kultural (BKKBN,2003:9).  

2.1.5.2 Organ Reproduksi 

Organ reproduksi artinya alat perkembangbiakan atau bagian tubuh kita 

yang terlibat di dalam proses untuk mendapatkan keturunan (Nina Surtiretna, 

2001:13). 

Menurut BKKBN (2003:28), alat  reproduksi manusia terdiri dari  : 

1) Alat Reproduksi Wanita 

Alat reproduksi wanita bagian luar, terdiri dari : 

1. Bibir luar (labia mayora) 

Bagian terluar dari mulut vagina yang ditumbuhi oleh rambut. 

2. Bibir dalam (labia minora) 

Bibir yang lebih tebal dan besar yang selalu tertutup dan merupakan  pintu  

masuk vagina dan uretra. 

3. Kelentit/klitoris yang banyak mengandung saraf, sangat peka, dan responsif   

(Nina surtiretna, 2001:15). 

4. Lubang kemaluan/lubang vagina terletak antara lubang kencing dan anus   

(dubur). 
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Menurut Robert P. Masland , David Estridge (2004:18), alat reproduksi 

wanita bagian dalam terdiri dari: 

1. Vagina (liang kemaluan) 

Untuk mengeluarkan aliran menstruasi dari uterus, untuk melakukan   

hubungan seksual, dan dilewati bayi saat melahirkan. 

2. Mulut rahim (serviks) 

Merupakan jalan masuk menuju uterus dan saluran telur, dan sperma berjalan 

ke atas menuju cervix setelah berhubungan intim. 

3. Rahim (uterus) 

Organ berotot yang secara normal ukuran dan bentuknya seperti buah peer 

yang kecil. 

4. Dua buah saluran telur (tuba fallopi) 

Merupakan saluran yang bermula dari ovarium menuju uterus. 

5. Dua buah indung telur (ovarium) 

Untuk memproduksi telur. 

2) Menurut Robert P. Masland dan David Estridge (2004:18), alat reproduksi 

pria terdiri dari :  

1. Zakar/penis 

Organ seksual milik laki-laki yang terletak pada dasar daerah perut. 

2. Buah pelir/testis 

Merupakan kelenjar seks laki-laki, kadang-kadang dinamakan gonads, yang 

menghasilkan sperma ketika laki-laki telah matang secara seksual. 
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3. Saluran kencing/uretra 

Untuk mengeluarkan sperma (air mani) dan air kencing dari kandung kemih. 

4. Kelenjar prostat 

Adalah organ kecil yang terletak di belakang skrotum (Robert P. Masland, 

David  Estridge, 2004:18). 

2.1.5.3 Memelihara Organ Reproduksi 

Banyak cara yang dapat kita lakukan baik fisik atau psikis dan itu sudah 

diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Misalnya secara fisik kita bisa memelihara 

organ kelamin dengan cara istija’ atau cebok setelah buang air kecil atau besar. 

Jadi kita harus membersihkan kotoran yang keluar dari qubul (kemaluan) atau 

dubur  (anus) (Nina Surtiretna, 2003:26). 

1) Cara pemeliharaan alat reproduksi wanita 

Menurut Wahyudi (1996:38-39), cara pemeliharaan alat reproduksi wanita 

adalah : 

1. Tidak menggunakan pembilas vagina kecuali ada infeksi. Pada dasarnya cukup 

dibersihkan dengan air biasa. Penggunaan pembilas vagina ditakutkan akan 

mengurangi keasaman permukaan vagina yang sebetulnya berfungsi untuk 

membunuh kuman-kuman yang ada. 

2. Memeriksa ada atau tidak benjolan pada payudara minimal 1x tiap bulan setiap 

setelah selesai menstruasi. 

3. Tidak memasukkan benda asing ke dalam vagina. 

4. Gunakan celana dalam yang menyerap keringat. 

5. Senantiasa menjaga agar vagina tidak lembab dan basah sehingga 

memudahkan tumbuhnya bakteri atau kuman-kuman. 
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2) Cara pemeliharaan alat reproduksi laki-laki  

Menurut Wahyudi (1996:40), cara pemeliharaan organ reproduksi laki-laki 

adalah :  

1. Tidak menggunakan celana yang ketat yang dapat mempengaruhi suhu testis, 

sehingga dapat menghambat produksi sperma. 

2. Sunat dapat mencegah penumpukan kotoran atau smegma (cairan dari kelenjar 

sekitar alat kelamin dan sisa air seni) sehingga alat kelamin menjadi bersih. 

2.1.5.4 Masalah Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Reproduksi Remaja 

2.1.5.4.1 Perilaku Penyimpangan Seksual Remaja 

Masalah-masalah yang dihadapai remaja tentunya bervariasi menurut 

waktu dan tempat. Semakin modern suatu masyarakat biasanya akan semakin 

kompleks kriteria yang dituntut untuk dikatakan sebagai ”dewasa” dalam arti 

benar-benar mandiri (Saeroni, 2008: 2). 

Beraneka ragam bentuk-bentuk tingkah laku seksual yang sering dilakukan 

kalangan remaja dalam memenuhi hasrat seksual yang menyimpang, mulai dari 

perasaan tertarik (pacaran), berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Sedangkan 

obyek seksualnya bisa berupa orang, baik sejenis maupun lawan jenis, orang 

dalam khayalan atau diri sendiri (Resapugar, 2008: 2).  

           Adapun berbagai perilaku seksual menyimpang di kalangan remaja adalah 

sebagai berikut :   

1) Masturbasi atau onani 

Yaitu kebiasaan penyimpangan perilaku seksual dengan cara 

memanipulasi terhadap alat genital dalam rangka menyalurkan nafsu birahi untuk 
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memenuhi kenikmataan seksual. Kebiasaan buruk ini seringkali menimbulkan 

goncangan psikologis remaja yang sering melakukannya (Resapugar, 2008: 2).  

2) Pacaran 

Yaitu sebuah ekspresi perilaku seksual menyimpang di kalangan remaja, 

yang dilakukan mulai dari sentuhan, pegangan tangan sampai ciuman, dan 

sentuhan-sentuhan seks yang didasari memenuhi dorongan keinginan hasrat dan 

nafsu birahinya (Resapugar, 2008: 2).  

3) Tindakan yang mengarah pada pemuasan kebutuhan seksual, seperti menonton 

video porno, mengkonsumsi gambar-gambar porno baik melalui internet maupun 

majalah dan lain sebagainya (Resapugar, 2008: 3). 

2.1.5.4.2 Aborsi 

Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja dapat memicu terjadinya 

pengguguran atau aborsi. Secara psikologis, pada saat seseorang mengalami 

kehamilan di luar nikah, maka ia akan cenderung mengambil jalan keluar yang 

terkesan lebih mudah seperti menggugurkan kandungan atau aborsi 

(Nanang,1996:16). 

Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan 

sebelum kandungan mencapai 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar 

kandungan secara mandiri. Aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

abortus spontaneous dan aborsi provocatus (Nanang,1996:16). 

Menurut Nanang (1996:16), abortus spontaneous (yang tidak disengaja), 

terjadi apabila ibu mengalami trauma berat akibat penyakit menahun, kelainan 

reproduksi, atau keadaan patologis lain. Abortus provocatus (buatan) ialah 



17 

 

pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. Pengguguran jenis ini 

dibedakan lagi menjadi dua golongan : 

1. Abortus provocatus therapeuticus yaitu jika terdapat indikasi bahwa kehamilan 

dapat membahayakan atau mengancam nyawa ibu apabila kehamilan berlanjut. 

2.  Abortus provocatus criminalis ialah pengguguran kandungan yang dilakukan 

dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan (medis).  

Risiko melakukan aborsi pada remaja antara lain : 1) Infeksi alat 

reproduksi, 2) Kemandulan, 3) Perdarahan dan gangguan neurologis/syaraf, 4) 

Tingginya risiko kematian ibu atau anak atau kedua-duanya, 5) Ruptur uterus 

(robeknya rahim),   6) Fistuala genital traumatis, 7) Kematian (Nanang,1996:17). 

2.1.5.4.3 PMS (Penyakit Menular Seksual) 

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah penyakit yang ditularkan melalui 

hubungan seksual. Penyakit menular seksual akan lebih berisiko bila melakukan 

hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan baik melalui vagina, oral, 

maupun anal (BKKBN,2003:76). Ada beberapa jenis penyakit menular seksual, 

yaitu : 

1) Gonore (GO) 

Kuman penyebabnya adalah neisseria gonorrhoeae. Ada masa tenggang 

selama 2-10 hari setelah kuman masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks. 

Tanda-tanda penyakitnya adalah nyeri, merah, bengkak, dan bernanah. Akibat 

penyakit GO pada laki-laki dan perempuan seringkali berupa kemandulan. Pada 

perempuan bisa juga terjadi radang panggul, dan dapat diturunkan kepada bayi 

yang baru lahir berupa infeksi pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan 

(Depkes RI, 2003:56). 
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2) Sifilis (Raja Singa) 

Kuman penyebabnya disebut Treponema pallidum. Masa tanpa gejala 

berlangsung 3-4 minggu, kadang-kadang sampai 13 minggu. Kemudian timbul 

benjolan di sekitar alat kelamin. Kadang-kadang disertai pusing dan nyeri tulang, 

ada bercak kemerahan pada tubuh sekitar 6-12 minggu setelah hubungan seks. 

Setelah 5-10 tahun penyakit sifilis akan menyerang susunan saraf otak, pembuluh 

darah dan jantung (Depkes RI, 2003:56). 

3) Herpes Genital 

Disebabkan oleh virus Herpes simplex dengan masa tenggang 4-7 hari sesudah 

virus masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks. 

Gejala dan tandanya adalah : 

1. Bintil-bintil berair (berkelompok seperti anggur) yang sangat nyeri pada 

sekitar alat kelamin 

2. Kemudian pecah dan meninggalkan luka yang kering mengerak, lalu hilang 

sendiri 

3. Gejala kambuh lagi seperti di atas, namun tidak senyeri tahap awal bila ada 

faktor pencetus (stress, haid, minuman/makanan beralkohol) dan biasanya 

menetap hilang timbul seumur hidup ( Depkes RI, 2003:57). 

4)  Klamidia 

Penyakit ini disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Masa tanpa  gejala 

berlangsung 7-21 hari. Gejalanya adalah timbul peradangan pada alat reproduksi 

laki-laki dan perempuan (Depkes RI, 2003:57). 

5) Trikomoniasis Vaginalis 
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Disebabkan oleh parasit Trikomonas vaginalis. Gejala dan tandanya antara 

lain cairan vagina encer, nyeri saat berhubungan seksual atau saat kencing, vulva 

agak bengkak (Depkes RI, 2003:58). 

6)  Kandidiasis vagina 

Merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. 

Gejalanya berupa keputihan berwarna putih seperti susu, bergumpal, disertai rasa 

gatal dan panas, serta kemerahan pada alat kelamin (Depkes RI, 2003:58). 

7)  AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

AIDS disebabkan oleh salah satu dari kelompok virus yang dinamakan 

retroviruses, yang juga disebut human immunodeficiency viruses atau HIV 

(Robert P. Masland, 2004:125). Cara-cara penularannya antara lain berganti-ganti 

pasangan seksual, menggunakan jarum suntik bekas orang yang terinfeksi virus 

HIV, transfusi darah yang tercemar HIV, ibu hamil yang terinfeksi virus HIV 

akan menularkan ke bayi dalam kandungannya (Depkes RI, 2003:59). 

2.1.6 Pendidikan Seks Bagi Remaja 

1) Pengertian Pendidikan Seks 

Pendidikan seks adalah membimbing serta mengasuh seseorang agar   

mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seks sehingga ia dapat menyalurkan ke   

jalan yang legal (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 1997: 8). 

2) Tujuan Pendidikan Seks bagi Remaja  

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan seks   

bagi remaja adalah : 

1) Usaha untuk mempersiapkan dan mengantar remaja ke arah kematangan    

psikologis agar nantinya mampu membentuk keluarga yang bahagia. 
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2) Memberikan pengertian mengenai proses kematangan dirinya, baik fisik 

maupun mental emosional yang berhubungan dengan seks. 

3) Memberikan petunjuk yang bermanfaat mengenai tanggung jawab masing-   

masing dalam berhubungan dengan lain jenis (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 

1997:11). 

3) Materi Pendidikan Seks 

Menurut Rono Sulistyo mengutip Ottensen-Jensen (Akhmad Azhar Abu 

Miqdad, 1997:12), materi pendidikan seks sesuai golongan umur adalah  sebagai 

berikut : 

1) Umur 7-10 tahun 

Diberikan fakta-fakta tentang reproduksi pada umumnya yaitu fertilisasi, 

perkawinan, serta persalinan pada binatang-binatang. 

2) Umur 11-13 

Diberikan embriologi alat kelamin dalam, anatomi, dan terjadinya tanda-tanda 

kelamin sekunder, menstruasi, polusi, uraian yang mendetail dari konsepsi, 

pertumbuhan fetus, dan persalinan. 

3) Umur 14-16 

Diberikan diskusi tentang aspek sosial dari hubungan seks yaitu tanggung 

jawab terhadap partnernya, terhadap anak yang mungkin dilahirkan, dan terhadap 

lingkungannya. 

2.1.6.1 Metode Pendidikan Seks 

Metode pendidikan seks pada remaja adalah : 
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1) Metode ceramah 

Yang dimaksud dengan metode ceramah adalah suatu metode di dalam   

pendidikan dimana cara menyampaikan pengertian-pengertian materi kepada anak 

didik dengan jalan menerangkan dan penuturan secara lisan. 

2) Metode tanya jawab atau metode bertanya dengan maksud mengajar 

Yang dimaksud dengan metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran  

dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawabnya, atau suatu 

metode di dalam pendidikan dimana guru bertanya sedang murid menjawab 

tentang bahan/materi yang ingin diperolehnya. 

3) Metode dengan memberikan teladan 

Metode ini digunakan untuk mendidik remaja mengenai pendidikan seks       

yang berkaitan dengan pendidikan akhlak dengan mengaitkan pendidikan seks  

dengan pendidikan akhlak (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 1997:114). 

 

2.2 Perilaku 

Perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh organisme baik dapat diamati secara 

langsung atau secara tidak langsung (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:118). 

Menurut Lawrence Green yang dikutip Soekidjo Notoatmodjo (2003:13), 

perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu : 

2.2.6.1.1 Faktor Predisposisi 

Yaitu faktor yang mempermudah dan mendasari terjadinya perilaku 

tertentu yang terwujud dalam bentuk pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap 



22 

 

kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat tentang kesehatan, sistem nilai, 

tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi. 

2.2.6.1.2 Faktor Pemungkin (Enambling factor) 

Yaitu faktor yang memungkinkan untuk terjadinya perilaku tertentu   

tersebut yang berwujud dalam lingkungan fisik serta ketersediaan fasilitas dan 

sarana yaitu : ketersediaan media cetak dan elektronik, petugas kesehatan 

(penyuluh). 

2.2.6.1.3 Faktor Pendorong (Reinforcing factor) 

Yaitu faktor yang memperkuat terjadinya perilaku tersebut. 

Pertumbuhan berlanjut dengan cepat, anak muda dalam banyak hal 

mencapai ketinggian fisiknya pada akhir periode usia ini (16-17 tahun). Dimana 

pada waktu  yang lalu anak-anak ini telah melalui satu periode di mana mereka 

mencari jati diri, remaja sekarang mulai untuk mengembangkan rasa 

individualitasnya dan menjadi seseorang yang mempunyai keputusannya sendiri 

(Tim Kadnet Muda Mudi,2009:2). 

Karakteristik Mental:  

1. Remaja berada pada usia di mana dia akan senang sekali bertanya segala 

sesuatu  dan ingin bukti sebelum dia menerimanya.  

2.  Mereka mempunyai rasa hormat yang besar terhadap “bea siswa” dan sering 

cenderung  untuk mengambil satu jawaban atas sesuatu yang akan dipegang 

menjadi  bukti bahwa seseorang mempunyai nama besar.  

3.  Prinsip-prinsipnya sekarang mulai dipertajam, dan mereka benar-benar  

merencanakan cara untuk mencapainya.  



23 

 

Karakteristik Fisik: 

1.  Seksualitas berkembang terus, suatu  kekuatan untuk berurusan dengan hal ini.  

2.  Tinggi dan berat badan mencapai 85% dari usia pada masa dewasa.  

3.  Otot-otot  menjadi berkembang dan mereka suka latihan-latihan kebugaran 

fisik.   

Karakteristik Sosial: 

1.   Mereka suka berkelompok-kelompok dan ingin dikelilingi oleh teman-teman 

istimewanya 

2.   Kritis, sering kasar dalam menyampaikan pendapatnya kepada orang lain.  

3.   Sangat peka, dan sering dipengaruhi oleh pendapat orang banyak dan apa yang 

dipikirkan oleh kelompoknya adalah pasti baik untuk dilakukan.   

2.2.1 Perilaku Seksual 

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat  

seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah 

laku  ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku   

berkencan, bercumbu, dan senggama (Sarlito W. Sarwono, 2001:137).  

2.2.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual 

Menurut Sarlito W.Sarwono (2001:149-159), perilaku seksual dipengaruhi  

oleh beberapa faktor yaitu :  

1) Meningkatnya Libido Seksual. 

Peningkatan hasrat seksual ini menimbulkan penyaluran dalam bentuk tingkah 

laku tertentu. 

2) Penundaan Usia Perkawinan  

Penundaan usia perkawinan sehingga penyaluran hasrat seks tidak dapat 

segera dilakukan dengan baik secara hukum. Oleh karena itu adanya undang-
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undang tertentu tentang perkawinan yang menetapkan batas usia nikah, 

maupun norma sosial yang semakin lama semakin menuntut persyaratan yang 

semakin tinggi untuk perkawinan 

3)  Norma Agama  

Sementara usia kawin ditunda norma-norma agama tetap berlaku dimana  

seseorang dilarang melakukan hubungan seks sebelum menikah 

4) Pergaulan 

Kecenderungan pergaulan yang semakin bebas antara pria dan wanita di 

masyarakat. 

5) Pemahaman dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan 

Remaja memiliki penghayatan yang kuat tentang nilai-nilai keagamaan, 

konsistensi antar nilai, sikap, dan perilaku yang cenderung mampu menampilkan 

perilaku seksual yang selaras dengan nilai yang diyakininya, serta mencari 

kepuasan dari perilaku yang produktif (Irawati, 1996:35). 

6) Berfungsinya Keluarga dalam Menjalankan Fungsi Kontrol 

Pemahaman nilai moral dan keterbukaan komunikasi keluarga yang 

mampu berfungsi secara optimal membantu remaja untuk dapat menyalurkan 

dorongan seksualnya dengan cara yang selaras dengan norma dan nilai yang 

berlaku serta menyalurkan energi psikis secara produktif (Irawati, 1996:35). 

7) Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi 

Remaja memiliki pemahaman secara benar dan proporsional tentang  

kesehatan reproduksi cenderung memahami risiko perilaku serta alternatif cara 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan dorongan seksual secara sehat dan 

bertanggung jawab, dan begitu juga sebaliknya (Irawati, 1996:35). 
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8) Faktor Biologis 

Sebelum anak matang secara seksual, pengeluaran hormon-hormon seks, 

baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan jarang terjadi. Akan tetapi 

dengan meningkatnya jumlah hormon yang dikeluarkan, struktur dan fungsi 

organ-organ  seks pun akan semakin matang. Hubungan yang erat antara kelenjar 

pituitari yang  ada pada dasar otak telah terbentuk bersamaan dengan gonad (bibit 

sperma) atau kelenjar seks. Gonad laki-laki adalah testis dan gonad wanita adalah 

telur  (Muhammad Al-Mighwar, 2006:24). 

9) Pengaruh Orang Tua 

Kedua orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap 

pendidikan seks bagi putra-putrinya. Jika mereka bisa membangun komunikasi 

yang baik dan harmonis, permasalahan anak-anak dan remaja tidak akan muncul 

(Nina Surtiretna, 2001:8). 

Orang tua yang tertutup untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan 

seks, mengakibatkan remaja mencoba mencari akses lain untuk mendapatkan   

pengetahuan tentang seks (Arum Erikariena, 2005).   

10) Pengaruh Teman 

Menurut Papalia yang dikutip Dhidi D (2002), pada masa remaja 

kedekatannya dengan teman sepermainannya (peer group) sangat tinggi karena 

selain ikatan peer group menggantikan ikatan keluarga. Mereka juga merupakan 

sumber afeksi,  simpati, pengertian, saling berbagi pengalaman, dan sebagai 

tempat remaja untuk mencapai otonomi dan independensi. 
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11)  Pendidikan Akademik 

Remaja yang prestasi dan aspirasinya rendah cenderung lebih sering 

memunculkan aktivitas seksual dibandingkan remaja dengan prestasi yang lebih 

baik di sekolah (Irawati, 1996:76). 

12)  Informasi dan Rangsangan Seksual Melalui Media Massa (Cetak dan  

Elektronik) 

Kecenderungan pelanggaran makin meningkat karena adanya penyebaran 

informasi dan rangsangan melalui media massa yang dengan teknologi yang 

canggih (VCD, foto, majalah, internet) menjadi tidak terbendung lagi. Remaja 

yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang 

dilihat atau didengar dari media massa, karena pada umumnya mereka belum 

pernah   mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang tuanya (Zainun 

Mu’tadin, 2002). 

Menurut Elizabeth B Hurlock (Longginus Pekey, 2007), beberapa faktor 

yang  mempengaruhi perilaku seks pada remaja adalah :  

1) Faktor perkembangan yang terjadi dalam diri mereka berasal dari keluarga di 

mana anak mulai tumbuh dan berkembang. Hubungan cinta kasih orang tua 

merupakan faktor utama bagi seksualitas anak selanjutnya. Pendidikan yang 

diberikan oleh orang tua dalam suatu keluarga merupakan dasar bagi 

pendidikan selanjutnya.  

2) Faktor luar yang mencakup sekolah cukup berperan terhadap perkembangan 

remaja dalam mencapai kedewasaannya. Di sekolah mereka dihadapkan 

dengan pemikiran dan pandangan serta penilaian yang lebih obyektif, 
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termasuk dalam  soal seksualitas. Namun realitasnya kebanyakan sekolah 

kurang berani dan  belum menangani secara serius.  

3) Masyarakat yaitu adat kebiasaan, pergaulan dan perkembangan di segala 

bidang khususnya teknologi yang dicapai manusia pada dewasa ini.  

Menurut Irawati (1996:34), faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku   

seksual remaja adalah : (1) Prespektif  biologis. Perubahan biologis yang terjadi 

pada masa pubertas dan pengaktifan hormonal dapat menimbulkan perilaku 

seksual; (2) Pengaruh orang tua. Kurangnya komunikasi secara terbuka antar 

orang tua dengan remaja dalam masalah seputar seksual dapat memperkuat 

munculnya perilaku  seksual; (3) Pengaruh teman sebaya. Munculnya 

penyimpangan perilaku seksual dikaitkan dengan norma kelompok sebaya; (4) 

Perspektif akademik. Remaja dengan prestasi rendah dan tahap aspirasi yang 

rendah cenderung lebih sering memunculkan aktivitas seksual dibanding remaja 

dengan prestasi yang baik di sekolah; (5)  Prespektif sosial kognitif. Kemampuan 

sosial kognitif diasosiasikan dengan pengambilan keputusan yang menyediakan 

pemahaman perilaku seksual kalangan remaja. Remaja yang mampu mengambil 

keputusan secara tepat berdasarkan nilai- nilai yang dianutnya dapat lebih 

menampilkan perilaku seksual yang sehat. 

2.2.1.2 Bentuk-Bentuk/Tahap-Tahap Perilaku Seksual Pranikah 

Menurut Robert P.Masland dan David Estridge (2004:79-89), tahapan   

perilaku seksual meliputi : 

1. French kiss (cium bibir) 

2. Hickey (merasakan kenikmatan untuk menghisap atau menggigit dengan 

gemas pasangan). 
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3. Necking (mencium wajah dan leher) 

4. Petting, termasuk merasakan dan mengusap-usap tubuh pasangan, termasuk 

lengan, dada, buah dada, kaki, dan kadang daerah kemaluan (di luar atau di 

dalam pakaian). 

5. Hubungan intim adalah bersatunya dua orang secara seksual, yang dilakukan 

setelah pasangan pria dan wanita menikah. 

Menurut Nuss dan Luckey yang dikutip Sarlito W. Sarwono (2001:160), 

ada beberapa perilaku seksual, diantaranya adalah : 

1) Pelukan dan pegangan tangan 

2) Berciuman 

3) Meraba payudara 

4) Meraba alat kelamin 

5) Hubungan seks 

Bentuk perilaku seksual adalah segala bentuk perilaku yang mengarah 

pada hubungan yang menimbulkan gairah seksual yaitu berfantasi seks, 

berpegangan tangan, cium kering, cium basah, meraba tubuh pasangan, pelukan, 

masturbasi, oral, petting, dan  intercourse (Irawati, 1996:46-51). 

Menurut Nanang Munajat (1996:4-6), ada beberapa faktor yang 

memotivasi remaja untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah antara 

lain : menyalurkan dorongan seksual, kesenangan, membuktikan kejantanan, dan 

upaya penyerahan diri pada pasangan. Adapun risiko berhubungan seksual 

sebelum  menikah, antara lain : 

1) Hilangnya keperawanan dan keperjakaan 

Melakukan hubungan intim sebelum menikah jelas saja membuat remaja     

sudah tidak lagi perawan dan tidak perjaka lagi. Pada perempuan, indikasi 
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fisiknya  bisa saja berupa robeknya selaput dara (tapi tidak selalu pada hubungan 

pertama). 

2) Ketagihan 

Karena sudah merasakan kenikmatan, maka mudah sekali muncul rasa   

ketagihan. Selalu ingin berbuat, mengulangi, dan makin susah mengendalikan 

diri. 

3) Hubungan cinta tak lagi mulus dan tulus 

Biasanya jika pacaran sudah melibatkan seks, maka kegiatan utama pacaran   

akan cenderung dominan aktivitas seksual. Bila sudah bosan dengan pasangan, 

maka akan ditinggalkan dan tidak adanya sikap tanggung jawab atas perbuatan 

yang telah dilakukan. 

4) Hamil 

Jika sudah melakukan hubungan intim, pasti ada peluang untuk hamil    

sekalipun loncat-loncat sehabis berhubungan intim. Prinsip hamil adalah 

terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang lalu menempel ke 

dinding rahim. Keluarnya sel telur yang disebut  juga masa subur sulit diprediksi 

secara pasti (bahkan ovulasi bisa saja terjadi agak lama dari setelah menstruasi 

tiba). Remaja harus punya konsekuensi agar tidak  terjadi kehamilan sebelum 

menikah (Nanang, 1996:5). 

2.2.2 Domain Perilaku Kesehatan  

Perilaku dibagi dalam 3 domain ( ranah atau kawasan ). Ketiga domain 

tersebut terdiri dari : ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Dalam 

perkembangan selanjutnya para ahli pendidikan menyebut knowledge   
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(pengetahuan), attitude (sikap), dan practice (tindakan) (Soekidjo Notoatmodjo,  

2003:126). 

2.2.2.1 Pengetahuan (Knowledge) 

1) Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang  

(overt behavior) (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:128). 

Pengetahuan seseorang dikumpulkan dan diterapkan mulai dari tahap-

tahap, yaitu: (1) Awareness (kesadaran); (2) Interest (merasa tertarik); (3) 

Evaluation (menimbang-nimbang); (4) Trial, di mana subjek mulai mencoba 

melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus; (5) 

Adoption, di mana subjek  telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:128).  

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003:128), pengetahuan yang dicakup  di 

dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yaitu :  

1. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

2. Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan secara benar  

dan menginterprestasikan materi yang didapat secara benar. 
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3. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan  

pengetahuan yang telah dipelajarinya. 

4. Sinthesis (Synthesis) 

Sintesis menunjukan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan materi yang 

didapat. 

5. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi yang telah 

didapat. 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan pengetahuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap materi yang didapat. 

2) Mengukur Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket  

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat 

kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas. 

2.2.2.2 Sikap (Attitude) 

1) Pengertian Sikap 
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Sikap adalah merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap juga termasuk salah satu faktor   

predisposisi untuk terwujudnya perilaku kesehatan. 

Dalam bagian lain, Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap itu 

mempunyai 3 komponen pokok, yakni : 

1) Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek. 

2) Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek. 

3) Kecenderungan untuk bertindak (trend to behave). 

Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai 

tingkatan, yakni : 

1. Menerima (Receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). 

2. Merespons (Responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya. Mengerjakan dan menyelesaikan   

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap, karena dengan suatu usaha  

untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas dari 

pekerjaan itu benar atau salah, berarti orang menerima ide tersebut. 

3. Menghargai (Valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang  

lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

4. Bertanggung jawab (Responsible) 
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Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan 

segala risiko adalah sikap yang paling tinggi. 

2) Mengukur Sikap 

Pengukuran sikap dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung. 

Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat responden terhadap suatu 

objek. 

2.2.2.3 Praktek atau Tindakan (Practice) 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt 

behavior). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan 

faktor   pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain fasilitas. 

Tingkat-tingkat Praktek : 

1) Persepsi (Perception) 

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang   

akan diambil adalah merupakan praktek tingkat pertama. 

2) Respon Terpimpin (Guided Respons) 

Dapat melakukan sesuatu dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh. 

3) Mekanisme (Mecanism) 

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara  

otomatis atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan. 

4) Adaptasi (Adaptation) 

Adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang 

dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa 

mengurangi   kebenaran tindakannya tersebut. 
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2.3  Kerangka Teori 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 
 
(Sumber: Akhmad Azhar Abu Miqdad, 1997; Muhammad Al- Mighwar, 2006;  
Depkes RI, 2003; Robert P. Masland dan David Estridge, 2004; Soekidjo  
Notoatmodjo, 2003) 

Faktor Predisposing 
 

a.Pengetahuan 
b.Sikap 

Faktor Enabling 
(pendukung) 

 
a. Tersedianya Media 

Cetak dan Elektonik 
b. Norma Agama 

Faktor Reinforcing 
(pendorong) 

a. Keluarga 
b. Teman 

Perilaku Seksual 
Remaja 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

3.2 Hipotesis Penelitian 

1) Ada perbedaan pengetahuan kesehatan reproduksi antara siswa SMA negeri 

dan SMA swasta. 

2) Ada perbedaan sikap kesehatan reproduksi antara siswa SMA negeri dan 

SMA swasta. 

3) Ada perbedaan perilaku seksual antara siswa SMA negeri dan SMA swasta 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian dengan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, yaitu 

subjek hanya diobservasi satu kali saja dan pengukuran dilakukan terhadap 

variabel pada saat penelitian (Sugiyono, 2006:85). 

Variabel bebas: 
Status Sekolah 

Variabel terikat : 
1. Pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi 
2. Sikap terhadap kesehatan 

reproduksi 
3. Perilaku seksual 



36 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status sekolah. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan 

perilaku seksual  remaja. 

3.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 3.1 di 

bawah ini: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 
 

Variabel Definisi 
Operasional 

Cara Ukur Alat 
Ukur 

Hasil Ukur Skala 

Pengetahuan 
remaja  
tentang  
kesehatan 
reproduksi 
 
 
 

Pemahaman 
subjek 
penelitian  
dalam 
menjawab  
pertanyaan 
dengan benar 
mengenai 
kesehatan 
reproduksi 
seperti:  
1) Alat-alat 

reproduksi 
dan 
fungsinya 

2) Masa akil 
balig atau 
pubertas 

3) Organ 
reproduksi 

4) Menstruasi 
5) Kehamilan 

Wawancara  Kuesioner • Baik, (>80% 
jawaban 
benar) 

• Cukup, (60-
80% jawaban 
benar)  

• Kurang, 
(<60% 
jawaban 
benar) 

 (Yayuk    
Farida, 2004: 
111) 

Skor tertinggi: 1 
Skor terendah: 0 
 
 

Ordinal
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Variabel Definisi 
Operasional 

Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Sikap  
remaja  
tentang 
kesehatan 
reproduksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perilaku 
Seksual  

Tanggapan  
yang  
ditunjukan  
subjek  
penelitian  
tentang pernyataan 
sangat setuju 
sampai tidak 
setuju terhadap 
kesehatan 
reproduksi  
seperti:  

1) Tindakan seks 
2) Pubertas 
3) Organ 

reproduksi 
4) Mimpi basah 
5) Masturbasi dan 

Onani 
 
 
 
Perilaku 
seksual adalah 
perilaku    
yang muncul  
karena adanya 
dorongan 
seksual. 
Bentuk perilaku 
seksual 
bermacam- 
macam mulai dari 
cium pipi, cium 
bibir, necking, 
petting, dan 
meraba daerah 
erogen (leher) 
 

Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wawancara    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

•Negatif jika 
skor ≤ dari 18 
•Positif, jika 
skor > dari 18 
(Saifuddin 
Azwar, 2008: 
109) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Negatif, 

jika skor 1-
6 

• Positif, jika 
skor 0 

 

     Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ordinal 

Lanjutan (Tabel 3.1) 
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3.6   Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 di SMA Negeri 

2 Slawi dan SMA PGRI di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang saat ini 

tercatat sejumlah 465 orang. 

3.6.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 2 SMA Negeri 2 

Slawi dan SMA PGRI yang dipilih untuk menjadi sampel, yaitu sebanyak 80 

orang. 

Besar sampel minimal yang dibutuhkan dihitung dengan rumus Stanley 

Lamezhow sebagai berikut : 

( )
( ) ( )PPZNd

NPPZn
−++

−
=

−

−

11
1

2/1
22

1
2

α

α  

  ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )5,015,0.96,114651,0

465.5,015,0.96,1
22

2

−+−
−

=  

  
60,5

58,446
=

 

 = 80 orang 

Keterangan : 

n  = besar sampel 

Z = standar deviasi normal untuk CI 95% atau 1,96 

P = proporsi (0,5) 

d  = derajat kesalahan yang diterima 10% atau 0,1 

N = besar populasi 

(Stanley Lamezhow,1997:54) 
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Besar sampel dalam penelitian ini adalah 80 orang. Untuk menentukan 

sampel dalam penelitian ini digunakan teknik Proportional Random Sampling, 

yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang 

tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2006:58). 

Proportional Random Sampling  dicari dengan rumus : 

N =
N
N1 x N 

Keterangan : 

n1 = besar sampel untuk stratum 

N1 = total sub populasi dari stratum 

N = besar sampel 

N = total sampel 

Dengan rumus diatas maka kita akan mengetahui berapa sampel yang   

diambil untuk tiap SMA , yaitu : 

SMA N 2 Slawi = 
465
351 x 80 

 
= 60 orang 

 

SMA PGRI = 
465
114 x 80 

 
= 20 orang 
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3.7  Sumber Data Penelitian 

3.7.1 Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan semua 

responden yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan angket. Data yang 

diambil meliputi data tentang karakteristik remaja, pengetahuan, sikap, dan 

perilaku responden. 

3.7.2 Data Sekunder 

Data ini merupakan data pelengkap dari instansi yang terkait yaitu kantor 

BKKBN, situs-situs internet, kantor Dinkes. 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

yang harus diisi oleh responden dan panduan pertanyaan wawancara mendalam    

yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pengambilan data yang meliputi 

pertanyaan mengenai pengetahuan, sikap, dan perilaku seksual remaja tentang 

kesehatan reproduksi.  

 

3.9 Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini pengambilan data berasal dari beberapa sumber data  

yang terdiri dari : 

3.9.1 Data Primer 

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner. 

Adapun cara dan langkah-langkah dalam mengambil data primer ini : 
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1) Peneliti melakukan survei terhadap seluruh siswa kelas 2 di SMA Negeri 2 

Slawi dan SMA PGRI. 

2) Melakukan pengambilan sampel  

3) Melakukan wawancara dengan semua responden dengan menggunakan 

kuesioner. Data yang diambil meliputi data tentang karakteristik remaja, 

pengetahuan, sikap, dan praktek responden mengenai kesehatan reproduksi 

4) Responden mengisi lembar kuesioner. 

5) Peneliti menghitung hasil wawancara dengan angket yang telah dilakukan. 

6) Mengumpulkan data hasil perhitungan wawancara yang telah dilakukan. 

7) Menganalisis data untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap 

kesehatan reproduksi remaja dengan perilaku seksual pada siswa SMA 

Negeri 2 Slawi dan SMA PGRI di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 

Tahun 2009. 

3.9.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil pencatatan dari instansi 

yang terkait yaitu kantor BKKBN, situs-situs internet, dan  kantor Dinkes. 

 

3.10  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.10.1 Pengolahan Data 

Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan komputer dengan 

langkah-langkah : 

3.10.1.1  Editing 
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Untuk mengoreksi kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara di 

lapangan secara langsung sehingga dapat langsung dilengkapi dan 

disempurnakan. 

3.10.1.2  Koding 

Koding dilakukan dengan cara memberikan kode pada jawaban-jawaban 

kuesioner untuk mempermudah pengolahan data. 

3.10.1.3  Tabulasi 

Mengolah data menjadi kelompok-kelompok yang disajikan dalam bentuk 

tabel. 

3.10.2 Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis secara teknik analisis 

kuantitatif.  

3.10.2.1 Analisis Univariat 

Analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel dengan cara menyusun 

tabel distribusi frekuensi dari masing-masing variabel. 

3.10.2.2 Analisis Bivariat 

 Analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan/ 

berkorelasi. Dalam analisis ini dapat dilakukan pengujian statistik (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2005:188). Uji statistik yang digunakan adalah uji chi square. Uji 

ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi 

bila datanya berbentuk ordinal. Untuk mengetahui hipotesis  diterima atau ditolak, 

maka dapat dilihat berdasarkan hasil dari nilai probabilitas.  
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Dengan keputusan hipotesis sebagai berikut : 

Ho ditolak, apabila nilai ρ < 0,05 berarti ada perbedaan antara variabel bebas    

dengan variabel terikat. 

Ho diterima, apabila nilais ρ > 0,05 berarti tidak ada perbedaan antara variabel    

bebas dengan variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
4.1 Karakteristik Responden 

4.1.1 Usia Responden 

Remaja sebagai responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan 

berdasarkan karakteristik umur yang dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
No Kelompok Umur Frekuensi Persentase (%) 
1 15 tahun 8 10,00 
2 16 tahun 55 68,75 
3 17 tahun 15 18,75 
4 18 tahun 2 2,50 

                Jumlah        80   100,00 
Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa mayoritas usia responden penelitian 

adalah 16 tahun yaitu mencapai 68,75%, sedangkan persentase terkecil pada usia 

18 tahun yaitu mencapai 2,5%.  

4.1.2 Jenis Kelamin Responden 

Responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki dan perempuan 

(tabel 4.2). 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 
1 Laki-laki 40 50 
2 Perempuan 40 50 

 Jumlah 80 100 
Berdasarkan tabel sebelumnya, responden laki-laki berjumlah 40 siswa (50%), 

dan responden perempuan berjumlah 40 siswa (50%). 
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4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Analisis Univariat 

Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi 

Hasil penelitian mengenai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Pengetahuan Siswa tentang Kesehatan Reproduksi 
No Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1 Kurang 0 0,00 
2 Cukup 15 18,75 
3 Baik 65 81,25 
 Jumlah 80 100,00 

 
Tingkat pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi tergolong baik. 

Sebanyak 81,25% siswa memiliki pengetahuan baik, dan selebihnya 18,75% 

dalam kategori cukup.  

Tabel 4.4 Media Informasi yang diperoleh Siswa 
No Media Frekuensi Persentase (%) 
1 Pacar 5 6.25 
2 Majalah atau Koran 7 8,75 
3 Orangtua 8 10.00 
4 Televisi 15 18,75 
5 Internet 45 56,25 

 Jumlah 80 100,00 
Berdasarkan data dari 80 siswa yang diteliti memperlihatkan bahwa 

mayoritas informasi yang diperoleh oleh siswa adalah dari internet yaitu sebanyak 

45 siswa (56,25%), sedangkan persentase terkecil mendapatkan informasi dari 

pacar yaitu sebanyak 5 siswa (6,25%).  

4.2.1.2 Sikap terhadap Kesehatan Reproduksi 

Hasil penelitian mengenai sikap terhadap kesehatan reproduksi dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Sikap Siswa terhadap Kesehatan Reproduksi 
No Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1 Negatif 63 78,8 
2 Positif 17 21,2 

 Jumlah 80 100,0 
Sebanyak 78,8% siswa di SMA negeri maupun SMA swasta terhadap 

kesehatan reproduksi tergolong negatif dan selebihnya 21,2% memiliki sikap 

positif. 

4.2.1.1 Perilaku Seksual Remaja 

Hasil penelitian perilaku seksual remaja dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Perilaku Seksual Remaja 
No Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1 Negatif 40 50 
2 Positif 40 50 

 Jumlah 80 100 
Berdasarkan data menunjukkan bahwa 40 siswa (50%) berperilaku negatif, 

sedangkan 40 siswa (50%) lainnya berperilaku positif. Aktivitas yang paling 

banyak dilakukan siswa adalah cium pipi.  
 

4.2.2 Analisis Bivariat 

4.2.2.1 Perbedaan Pengetahuan antara Siswa SMA Negeri dan SMA Swasta 

Tabel 4.7.  Hasil Uji Perbedaan Pengetahuan antara Siswa SMA Negeri dan 
SMA Swasta 

Sekolah 
Pengetahuan 

Total 
ρ value Cukup  Baik 

∑ % ∑ % ∑ % 
SMA Swasta 2 10,0 18 90,0 20 100,0 

0,247 
 

SMA Negeri 13 21,7 47 78,3 60 100,0 
Jumlah 15 18,7 65 81,3 80 100,0 

Hasil uji perbedaan pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi 

antara SMA Negeri dan SMA swasta diperoleh nilai ρ value = 0,247 (> 0,05) yang 
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berarti tidak ada perbedaan yang signifikan pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi antara remaja SMA negeri dan SMA swasta.  

4.2.2.2 Perbedaan Sikap antara Siswa SMA Negeri dan SMA Swasta 
Tabel 4.8 Hasil Uji Perbedaan Sikap terhadap Kesehatan Reproduksi antara 

Siswa SMA Negeri dan SMA Swasta 

Sekolah 
Sikap 

total 
ρ value Negatif  Positif 

∑ % ∑ % ∑ % 
SMA Swasta 16 80,0 4 20,0 20 100,0 

0,875 
 

SMA Negeri 47 78,3 13 21,7 60 100,0 
Jumlah 63 78,8 17 21,3 80 100,0 

Hasil uji perbedaan sikap siswa terhadap kesehatan reproduksi antara 

siswa SMA Negeri dan SMA swasta diperoleh nilai ρ value = 0,875 (> 0,05) yang 

berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan sikap tentang kesehatan 

reproduksi antara remaja SMA negeri dan SMA swasta. 

4.2.2.3 Perbedaan Perilaku Seksual antara Siswa SMA Negeri dan SMA  
Swasta 

Tabel 4.10. Hasil Uji Perbedaan Perilaku Seksual antara Siswa SMA negeri 

dan   SMA swasta 
Hasil uji perbedaan perilaku seksual siswa antara SMA negeri dan SMA 

swasta juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Dari hasil uji chi square 

diperoleh nilai ρ value = 0,302 (> 0,05), yang berarti bahwa tidak ada perbedaan 

perilaku seksual antara siswa antara siswa SMA negeri dan SMA swasta.  

Sekolah 

Perilaku
total 

ρ value Negatif Positif

∑ % ∑ % ∑ % 

SMA Swasta 8 40,0 12 60,0 20 100,0 
0,302 

SMA Negeri 32 53,3 28 46,7 60 100,0 
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BAB V 

PEMBAHASAN 
 

5.1 Karakteristik Responden 

Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 2 pada SMA Negeri 2 Slawi dan 

SMA PGRI Slawi Tahun 2009. Berdasarkan data penelitian dapat diketahui 

bahwa siswa berusia dari 15 tahun sampai 18 tahun. Dari siswa yang paling 

banyak adalah siswa yang berusia 16 tahun, dimana anak tersebut sedang 

mengalami suatu masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa yang meliputi 

semua perkembangan dan perubahan baik fisik, emosional, maupun intelektual 

yang dialami sebagai persiapan memasuki masa  dewasa (Akhmad Azhar Abu 

Miqdad, 1997:34).  

 

5.2 Hasil Uji Univariat 

5.2.1 Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa 81,25% 

(65 siswa) memiliki pengetahuan baik dan 18,75% (15 siswa) memiliki 

pengetahuan cukup. Tingginya tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

tersebut memberikan sinyal bahwa mereka mendapatkan informasi yang lebih 

tentang kesehatan reproduksi. Secara formal pengetahuan kesehatan reproduksi 

juga mereka dapatkan di sekolah melalui pelajaran biologi dan pendidikan 

jasmani, kesehatan, dan olahraga. Pengetahuan mereka tentang kesehatan 

reproduksi lebih banyak diperoleh lingkungan mereka, karena ada rasa 

ketertarikan untuk mempelajari masalah tersebut. Keinginan yang kuat untuk 
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mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi bagi kalangan 

remaja adalah suatu hal yang wajar. Hal ini disebabkan karena budaya setempat 

atau orang tua siswa yang masih menganggap tabu apabila membicarakan hal-hal 

tentang kesehatan reproduksi. Sebagai bentuk penyalurannya  mereka terus 

mencari informasi dari luar, salah satunya adalah membaca buku, majalah, 

maupun mencari informasi di internet.  

Tingginya pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi diduga karena 

mereka interest terhadap masalah informasi mengenai kesehatan reproduksi. 

Seperti yang diungkapkan Soekidjo Notoatmodjo (2003:128), pengetahuan 

seseorang dikumpulkan dan diterapkan melalui tahap (1) Awareness (kesadaran); 

(2) Interest (merasa tertarik); (3) Evaluation (menimbang-nimbang); (4) Trial, di 

mana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh stimulus; (5) Adoption, di mana subjek  telah berperilaku baru 

sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. 

5.2.2 Sikap Remaja tentang Kesehatan Reproduksi 

Berkaitan dengan sikap terhadap kesehatan reproduksi ternyata 63 siswa     

(78,8%) memiliki sikap negatif, artinya mereka cenderung kurang merespon 

secara baik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Hal ini 

diperkirakan karena keyakinan yang masih menganggap tabu sehingga masalah 

kesehatan reproduksi merupakan hal yang secret (rahasia). Meskipun mereka 

memiliki pengetahuan yang baik, namun sikap mereka belum dapat secara baik 

menerima respon tersebut. Emosional para remaja yang berada pada masa 

pubertas juga mempengaruhi sikap mereka tentang kesehatan reproduksi. Hal ini 

seperti yang diungkapkan Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap itu 

mempunyai 3 komponen pokok, yakni:1) Kepercayaan (keyakinan), 2) Ide dan 
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konsep terhadap suatu objek; 3) Kehidupan emosional atau evaluasi emosional 

terhadap suatu objek dan kecenderungan untuk bertindak (trend to behave). 

Sikap lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intern siswa (seperti cara 

pandang siswa, kepercayaan dirinya, dan tingkat emosional diri) dan lingkungan 

sekitar. Ketika cara pandang siswa terhadap perubahan fisik dan emosional 

dirinya pada masa remaja yang penuh dengan perubahan akibat pubertas kurang 

baik, maka akan berdampak pada sikap yang negatif terhadap kesehatan 

reproduksinya, demikian juga sebaliknya. Faktor dari luar seperti perkembangan 

informasi teknologi yang begitu pesat, apabila tanpa diimbangi dengan tingkat 

religiusitas yang tinggi maka akan berdampak pada sikap negatif siswa terhadap 

masalah-masalah terkait dengan kesehatan reproduksi. Hal-hal yang negatif 

seperti pornografi akan mudah masuk dalam diri siswa.  

5.2.3 Perilaku Seksual Remaja 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa perilaku seksual dilakukan oleh 

50% remaja SMA di Kabupaten Tegal. Dari data sebanyak 80 siswa, ternyata 40 

siswa melakukan aktivitas seksualitas seperti melakukan adegan cium pipi, cium 

bibir, necking, petting, dan onani/masturbasi, sedangkan perilaku intercourse 

tidak dikaji dalam penelitian ini.  

Aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh siswa adalah cium pipi pada 

saat berpacaran. Cium pipi saat ini menjadi perilaku yang sedang trend karena 

para remaja lebih banyak meniru adegan di  sinetron. Rasa kasih sayang mereka 

lebih banyak dicurahkan melalui cium pipi. Namun demikan, di antara dari 

mereka yang melakukan cium bibir sebanyak 7,5% siswa, yang melakukan cium 

leher dan meraba di sekitarnya sebanyak 3,75% siswa, aktivitas mencium atau 

meraba daerah sekitar dada juga dilakukan oleh 2,5%siswa, dan yang melakukan 
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onani bagi remaja putra dan masturbasi bagi remaja putri dilakukan oleh 6,25% 

siswa.  

Menurut Sarlito W.Sarwono (2001:149-159), meningkatnya libido seksual 

atau peningkatan hasrat seksual menimbulkan penyaluran dalam bentuk tingkah 

laku tertentu. Cium pipi salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan siswa 

dan disinyalir sebagai bentuk penyaluran libido paling awal ketika belum berani 

pada hal-hal yang lebih dari aktivitas tersebut.  

 

5.3 Hasil Uji Bivariat 

5.3.1 Perbedaan Pengetahuan antara Siswa SMA Negeri dan SMA Swasta 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kesehatan 

reproduksi pada siswa SMA Negeri 2 Slawi dan SMA PGRI Slawi dalam kategori 

baik.  Hasil uji perbedaan pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi antara 

SMA Negeri dan SMA swasta diperoleh nilai ρ value = 0,247 (> 0,05) yang 

berarti tidak ada perbedaan pengetahuan antara siswa SMA negeri dan SMA 

swasta.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian Dessy Solehyanti: 2008, yang menyatakan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan siswa SMA negeri dan SMA swasta. Dari hasil 

penelitian diketahui bahwa siswa di kedua SMA tersebut sama-sama mendapatkan 

mata pelajaran biologi. Sumber informasi yang mereka peroleh juga sama yaitu 

mayoritas mendapatkan informasi dari internet. Walaupun pengetahuan mereka 

tentang kesehatan reproduksi cenderung baik, akan tetapi tindakan atau perilaku 

seksual mereka masih ada yang negatif, hal itu dikarenakan mereka masih merasa 

tabu dengan masalah kesehatan reproduksi. Hal ini disebabkan karena ada 
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beberapa hal yang mempengaruhi pengetahuan antara lain: usia, tempat tinggal, 

pendidikan orang tua, dan sumber informasi yang didapat.  

Usia siswa di SMA Negeri 2 Slawi dan SMA PGRI adalah 15 tahun 

sampai 18 tahun. Karena responden pada rentang usia yang sama sehingga tidak 

terlihat dengan baik bagaimana perbedaan pengetahuan mereka. Hal ini dapat 

mempengaruhi perilaku pada kesehatan remaja kerena perubahan yang cukup 

mencolok terjadi ketika remaja baik perempuan maupun laki-laki memasuki usia 

9 sampai 15 tahun, pada saat itu mereka tidak hanya tubuh menjadi lebih tinggi 

dan lebih besar saja tetapi terjadi juga perubahan-perubahan di dalam tubuh yang 

memungkinkan untuk bereproduksi atau berketurunan. 

Tempat tinggal mereka hampir seluruhnya tinggal bersama orang tua. 

Selain tempat tinggal ada juga hal yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu 

pendidikan orang tua dan sumber informasi yang diperoleh. Pendidikan orang tua 

berpengaruh karena kesenjangan dalam komunikasi ini terkait pula dengan 

pendidikan orang tua responden yang relatif rendah. Dengan semakin tingginya 

pendidikan orang tua, berpengaruh pula pada kesadaran terhadap pendidikan 

khususnya kesehatan reproduksi. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sumber informasi yang diperoleh 

siswa SMA negeri dan SMA swasta berasal dari internet sebanyak 56,25%. 

Karena sumber informasi yang diperoleh dari siswa SMA negeri dan swasta sama 

yaitu sama-sama dari internet  sehingga tidak terlihat dengan baik bagaimana 

perbedaan pengetahuan mereka. Media-media tersebut ternyata mampu 

memberikan dampak negatif terhadap perilaku seksual remaja. 

5.3.2 Perbedaan Sikap antara Siswa SMA Negeri dan SMA Swasta  

Hasil uji perbedaan sikap siswa terhadap kesehatan reproduksi antara 

siswa SMA negeri dan SMA swasta diperoleh nilai ρ value = 0,875 (> 0,05) yang 
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berarti bahwa tidak ada perbedaan sikap antara siswa SMA negeri dan SMA 

swasta.  

 Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian Dessy Solehyanti: 2008, yang menyatakan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara sikap tentang kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual. Hal 

ini di mungkinkan karena letak SMA Negeri 2 Slawi dan SMA PGRI sama-sama 

terletak di pusat kota sehingga akan memberikan kemudahan dalam memperoleh 

fasilitas serta informasi mengenai seks. Selain itu kurangnya pengetahuan 

mengenai kesehatan reproduksi, akan membuat remaja mencari informasi lewat 

teman maupun media massa. 

5.3.3 Perbedaan Perilaku Seksual antara Siswa SMA Negeri dan SMA 

Swasta 

Hasil uji perbedaan perilaku seksual siswa terhadap kesehatan reproduksi 

antara siswa SMA negeri dan SMA swasta diperoleh nilai ρ value = 0,302 (> 

0,05) yang berarti bahwa tidak ada perbedaan perilaku seksual antara siswa SMA 

negeri dan SMA swasta.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian Erni Juni Fitriyanti: 2008, yang menyatakan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara perilaku seksual dengan kesehatan reproduksi. Hal ini 

dimungkinkan karena sumber informasi yang diperoleh siswa SMA negeri dan 

SMA swasta berasal dari internet. Karena sumber informasi yang diperoleh dari 

siswa SMA negeri dan swasta sama yaitu sama-sama dari internet sehingga tidak 

terlihat dengan baik bagaimana perbedaan pengetahuan mereka. Media-media 

tersebut ternyata mampu memberikan dampak negatif terhadap perilaku seksual 

remaja. 

Selain media cetak, teman sebaya juga berpengaruh terhadap perilaku 

seksual. Teman sebaya juga merupakan tempat untuk membentuk hubungan yang 
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mendalam dengan orang lain. Maka remaja lebih suka menghabiskan waktu 

dengan teman sebayanya. Dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa siswa 

SMA negeri tidak hanya berteman dengan siswa yang bersekolah di SMA negeri 

saja, tetapi mereka juga membaur satu sama lain. Tidak membeda-bedakan antara 

negeri dengan swasta. Dengan adanya mereka saling mengenal satu sama lainnya, 

maka mereka dapat bertukar pikiran mengenai masalah seks. Remaja yang sedang 

melewati masa perubahan fisik merasa lebih nyaman bersama-sama dengan 

teman-teman yang mengalami hal yang sama. Seringnya berkomunikasi ini justru 

menimbulkan rangsangan-rangsangan atau dorongan seksual, apalagi topik atau 

tema pembicaraan berkisar tentang cerita porno yang dapat memicu dorongan 

seksual, sehingga berpengaruh pada perilaku seksual yang lebih berat lagi. 

Hal ini sesuai dengan Papalia yang dikutip Dhidi D (2002), pada masa 

remaja kedekatannya dengan teman sepermainannya (peer group ) sangat tinggi 

karena selain ikatan peer group menggantikan ikatan keluarga. Mereka juga 

merupakan sumber afeksi,  simpati, pengertian, saling berbagi pengalaman, dan 

sebagai tempat remaja untuk mencapai otonomi dan independensi. 

 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

1. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan cross sectional yaitu 

variabel penelitian diukur atau dikumpulkan dalam waktu yang bersamaaan 

sehingga data yang diperoleh menggambarkan keadaan saat penelitian saja. 

2. Sampel yang didapat hanya dari SMA Negeri 2 Slawi dan SMA PGRI saja, 

jadi tidak mewakili semua sampel di seluruh SMA negeri dan SMA swasta di 
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Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan 

dana. 

3. Karena sifat dari penelitian ini bersifat pribadi, tentunya ada responden yang 

malu untuk mengisi kuesioner sehingga butuh waktu lebih untuk memberikan 

penjelasan kepada responden. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1 Simpulan  

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan, sikap, dan 

perilaku seksual pada siswa SMA Negeri dan SMA Swasta di Kabupaten Tegal 

Tahun 2009. 

 

6.2 Saran 

1) Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 

Mempertimbangkan lebih lanjut agar pendidikan reproduksi sehat remaja di 

masukkan dalam kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagai mata 

pelajaran tersendiri, karena dilihat dari urgennya bukan hanya sekedar sudut 

moralitas dan agama semata-mata, tetapi demi perkembangan sehat para remaja 

itu sendiri atau siswa SMA. 

2) Bagi sekolah SMA negeri dan SMA swasta  

Untuk lebih banyak memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi 

terutama berkaitan dengan sisi-sisi ilmiah, seperti dampak perilaku seksual 

terhadap penyebaran penyakit seksual. 

3) Bagi Orang Tua Siswa  
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Untuk meningkatkan fungsi kontrolnya terutama dalam hal keterbukaan 

komunikasi serta pengawasan terhadap media-media yang sering digunakan 

siswa, terutama pengecekan isi ponsel anaknya. 

4) Bagi Siswa 

Menambah kegiatan positif lain di luar jam sekolah seperti kegiatan diskusi 

ilmiah, kegiatan rohis, olahraga, pengajian, dan koperasi. 

5) Bagi peneliti selanjutnya 

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang kesehatan reproduksi bagi 

remaja ditinjau dari aspek biologi, misal anatomi tubuh manusia, masa 

menopause, serta aspek moral dan etika pergaulan di masyarakat.    
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KUESIONER STUDI PERBANDINGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN 
PERILAKU SEKSUAL PADA SISWA SMA NEGERI DAN SWASTA 

DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 

 

 

I  KAREKTERISTIK  

1. Nama  : 

 2. Jenis Kelamin : 1. Perempuan 2. Laki-laki 

 3. Umur  :  

 4.Pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi/pendidikan 

seks?    

     a. Ya  b. Tidak 

 5. Jika pernah, darimana sumber informasi didapat? 

a. Teman   e. Televisi    i. Internet 

b. Pacar    f. Radio    

c.  Orangtua   g. Majalah atau Koran 

d. Guru    h.  Petugas kesehatan 

 Petunjuk 

a. Bacalah pertanyaan dengan baik dan teliti sebelum anda 

menjawab pertanyaan. 

b. Untuk kelancaran penelitian ini mohon isilah jawaban dengan 

benar dan jawab dengan jujur. 

c. Kerahasiaan Anda akan tetap kami jamin. 
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II PENGETAHUAN TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI 

• Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda. 

Keterangan jawaban : 

a) Benar (B) dengan skor 1 

b) Salah (S) dengan skor 0 

 

Pertanyaan Benar  Salah 

1. Ciri remaja mulai baligh adalah terjadinya menstruasi 

pada remaja putri dan mimpi basah pada remaja putra. 

  

Pertanyaan Benar Salah 

2. Terjadinya pubertas atau akil baligh pada remaja putri di 

tandai dengan buah dada mulai membesar, bulu-bulu 

halus di daerah kewanitaan dan ketiak. 

3. Terjadinya pubertas atau akil baligh pada remaja putra di 

tandai dengan  perubahan suara, tumbuh bulu-bulu halus 

di daerah wajah dan di tempat lainnya serta timbul jakun. 

4. Alat reproduksi wanita yang menghasilkan hormon 

wanita adalah rahim. 

5. Wanita normal akan mengalami haid setiap bulannya 1-

2x. 

6. Menstruasi dapat terjadi pada wanita pada saat masa 

subur. 

7. Masa subur pada wanita terjadi sekitar 30 hari sebelum 

datangnya menstruasi pertama. 

8. Salah satu fungsi vagina adalah untuk mengeluarkan 

cairan/darah yang dihasilkan dari dalam rahim 

9. Hymen / selaput dara adalah selaput tipis yang menutupi 
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seluruh vagina bagian luar. 

10. Hormon yang dihasilkan oleh alat reproduksi wanita 

adalah estrogen dan progesteron. Hormon ini juga 

terdapat pada laki-laki. 

11. Kelenjar prostat merupakan suatu kelenjar yang 

berbentuk melingkar dan letaknya tepat di bawah 

kandung kencing. 

12. Kelenjar prostat menghasilkan semen / cairan sperma. 

13. Kejadian pertemuan antara sel telur dan sel sperma 

adalah pembuahan. 

14. Pada saat hamil menstruasi masih terus berlangsung. 

15. Aborsi adalah tindakan pengguguran kehamilan yang 

 

Pertanyaan Benar Salah 

dilakukan dengan minum jamu atau obat atau dipijat oleh 

dukun. 

16. Penyakit hubungan seks adalah penyakit yang cara 

penularannya melalui bersentuhan kulit. 

17. Penyakit Shypilis merupakan kelompok penyakit 

hubungan seksual. 

18. Gonorhoe merupakan kelompok penyakit hubungan 

seksual. 

19. AIDS merupakan kelompok penyakit hubungan seksual. 

20. HIV/AIDS hanya dapat ditularkan melalui hubungan 

kelamin saja. 

21. HIV melumpuhkan semua kemampuan daya tahan tubuh 

terhadap berbagai infeksi. 

22. AIDS sudah dapat disembuhkan dan sekarang ini dapat 

ditemukan obatnya.  
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III. SIKAP TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI 

• Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda 

• Keterangan jawaban : 

a. Sangat tidak setuju (STS) dengan skor 0 

b. Tidak setuju (TS) dengan skor 1 

c. Tidak tahu (TT) dengan skor 2 

d. Setuju (S) dengan skor 3 

e. Sangat setuju (SS) dengan skor 4 

Pertanyaan STS TS TT S ST 

1. Pendidikan kesehatan reproduksi 

apabila diberikan oleh orang tua 

akan menimbulkan rasa malu. 

     

Pertanyaan STS TS TT S ST 

2. Pendidikan kesehatan reproduksi 

perlu diberikan kepada remaja putri 

saja karena nantinya remaja putri 

hamil dan melahirkan 

3. Pendidikan kesehatan reproduksi 

sebaiknya baru diberikan setelah di 

perguruan tinggi karena seks bebas 

banyak dilakukan oleh para 

mahasiswa 

4. Informasi tentang datangnya haid 

dan mimpi basah penting bagi saya 

5. Hubungan seks merupakan suatu 

cara untuk mengungkapkan rasa 

cinta terhadap sang pacar 

6. Sebaiknya pendidikan dan kesehatan 
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reproduksi diberikan pada saat 

menjelang pernikahan 

7. Setujukah Anda tentang pacaran 

zaman sekarang, seperti cium pipi? 

8. Setujukah Anda tentang pacaran 

zaman sekarang, seperti cium bibir? 

9. Setujukah Anda tentang pacaran 

zaman sekarang, seperti meraba 

daerah erogen (leher, telinga)? 

 

IV. PERILAKU SEKSUAL REMAJA TERHADAP KESEHATAN  
REPRODUKSI 

• Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat anda 
1. Dari mana informasi tentang kesehatan reproduksi anda dapatkan ? 

a. Teman   e. Televisi    i. Internet 

b. Pacar    f. Radio    

c.  Orangtua   g. Majalah atau Koran 

d. Guru    h.  Petugas kesehatan 

2. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi ? 

a. Membersihkan mengggunakan sabun pembersih khusus 

b. Mencukur rambut kemaluan 

c. Untuk pria dengan cara sunat 

3. Apakah Anda mengganti pakaian atau celana dalam setiap hari ? 

a. Ya 

a. Tidak 
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4.Saat pacaran aktivitas apa yang Anda lakukan ? 

Aktivitas      Ya Tidak

a. Cium pipi  

b. Cium bibir  

c. Necking (mencium daerah leher dan sekitar)  

d. Meraba daerah erogen (meraba leher dan 
telinga) 

 

 

5. Menurut Anda apakah petting (merasakan dan mengusap-usap tubuh 
pasangan, termasuk lengan, dada, buah dada, dan kadang daerah 
kemaluan) dapat menimbulkan kehamilan ? 

a. Ya 
b. Tidak  

6. Ketika dorongan seksual meninggi apakah Anda melakukan onani / 
masturbasi?  
a. Ya, apa alasannya ? 
b. Tidak, apa alasannya ? 

7. Apakah seorang gadis dituntut harus menjaga keperawanannya ?  
a. Ya, apa alasannya ? 
b. Tidak, apa alasannya ? 

8. Apakah seorang pria juga dituntut harus perjaka ?  
a. Ya, apa alasannya ? 
b. Tidak, apa alasannya ? 
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Analisis Bivariat 

 

Crosstabs 

Sekolah * Pengetahuan 

Crosstab

2 18 20
10.0% 90.0% 100.0%

13 47 60
21.7% 78.3% 100.0%

15 65 80
18.8% 81.3% 100.0%

Count
% within Sekolah
Count
% within Sekolah
Count
% within Sekolah

SMA PGRI Slawi

SMA Negeri 2 Slawi

Sekolah

Total

Cukup Baik
Pengetahuan

Total

 

Chi-Square Tests

1.340b 1 .247
.684 1 .408

1.490 1 .222
.333 .208

1.323 1 .250

80

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.
75.

b. 

 
Sekolah * Sikap 

Crosstab

16 4 20
80.0% 20.0% 100.0%

47 13 60
78.3% 21.7% 100.0%

63 17 80
78.8% 21.3% 100.0%

Count
% within Sekolah
Count
% within Sekolah
Count
% within Sekolah

SMA PGRI Slawi

SMA Negeri 2 Slawi

Sekolah

Total

Negatif Positif
Sikap

Total
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Chi-Square Tests

.025b 1 .875

.000 1 1.000

.025 1 .874
1.000 .574

.025 1 .875

80

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.
25.

b. 

 
 

Sekolah * Perilaku seksual 

Crosstab

8 12 20
40.0% 60.0% 100.0%

32 28 60
53.3% 46.7% 100.0%

40 40 80
50.0% 50.0% 100.0%

Count
% within Sekolah
Count
% within Sekolah
Count
% within Sekolah

SMA PGRI Slawi

SMA Negeri 2 Slawi

Sekolah

Total

Melakukan
Tidak

melakukan

Perilaku seksual

Total

 

Chi-Square Tests

1.067b 1 .302
.600 1 .439

1.072 1 .300
.439 .220

1.053 1 .305

80

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.
00.

b. 
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Crosstabs 

Pengetahuan * Perilaku seksual 

Crosstab

10 5 15
66.7% 33.3% 100.0%

30 35 65
46.2% 53.8% 100.0%

40 40 80
50.0% 50.0% 100.0%

Count
% within Pengetahuan
Count
% within Pengetahuan
Count
% within Pengetahuan

Cukup

Baik

Pengetahuan

Total

Melakukan
Tidak

melakukan

Perilaku seksual

Total

 

Chi-Square Tests

2.051b 1 .152
1.313 1 .252
2.084 1 .149

.252 .126

2.026 1 .155

80

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.
50.

b. 
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Sikap * Perilaku seksual 

 

Crosstab

31 32 63
49.2% 50.8% 100.0%

9 8 17
52.9% 47.1% 100.0%

40 40 80
50.0% 50.0% 100.0%

Count
% within Sikap
Count
% within Sikap
Count
% within Sikap

Negatif

Positif

Sikap

Total

Melakukan
Tidak

melakukan

Perilaku seksual

Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests

.075b 1 .785

.000 1 1.000

.075 1 .785
1.000 .500

.074 1 .786

80

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.
50.

b. 
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Analisis Univariat 

 

Frequencies 

Umur

8 10,0 10,0 10,0
55 68,8 68,8 78,8
15 18,8 18,8 97,5

2 2,5 2,5 100,0
80 100,0 100,0

15 tahun
16 tahun
17 tahun
18 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Jenis kelamin

40 50,0 50,0 50,0
40 50,0 50,0 100,0
80 100,0 100,0

L
P
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Sumber informasi

45 56,3 56,3 56,3
7 8,8 8,8 65,0
8 10,0 10,0 75,0
5 6,3 6,3 81,3

15 18,8 18,8 100,0
80 100,0 100,0

Internet
Majalah atau koran
orangtua
Pacar
Televisi
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Pengetahuan

15 18.8 18.8 18.8
65 81.3 81.3 100.0
80 100.0 100.0

Cukup
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Sikap

63 78.8 78.8 78.8
17 21.3 21.3 100.0
80 100.0 100.0

Negatif
Positif
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Perilaku seksual

40 50.0 50.0 50.0
40 50.0 50.0 100.0
80 100.0 100.0

Melakukan
Tidak melakukan
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

RESPONDEN USIA JENIS KELAMIN 
INFORMASI YG 

DIDAPAT 
1 16 tahun L Majalah atau koran 
2 16 tahun L Internet 
3 16 tahun L Internet 
4 15 tahun L orangtua 
5 16 tahun L Internet 
6 16 tahun P Internet 
7 17 tahun P Internet 
8 16 tahun L Internet 
9 16 tahun L Majalah atau koran 

10 16 tahun L Televisi 
11 16 tahun P Televisi 
12 17 tahun P Internet 
13 17 tahun P Pacar 
14 16 tahun L Internet 
15 16 tahun P Televisi 
16 16 tahun L Internet 
17 16 tahun L Internet 
18 16 tahun L Televisi 
19 16 tahun L Televisi 
20 16 tahun L Majalah atau koran 
21 16 tahun P Internet 
22 18 tahun P Internet 



76 

 

RESPONDEN USIA JENIS KELAMIN 
INFORMASI YG 

DIDAPAT 
23 16 tahun P Majalah atau koran 
24 16 tahun L Televisi 
25 15 tahun P orangtua 
26 16 tahun L Internet 
27 16 tahun L Internet 
28 18 tahun L Internet 
29 17 tahun L Televisi 
30 16 tahun L Televisi 
31 15 tahun L orangtua 
32 16 tahun L Internet 
33 16 tahun L Internet 
34 17 tahun L Televisi 
35 16 tahun P Pacar  
36 17 tahun P Televisi 
37 15 tahun P orangtua 
38 17 tahun P Televisi 
39 16 tahun P Internet 
40 17 tahun P Internet 
41 16 tahun P Orang tua 
42 15 tahun P orangtua 
43 16 tahun L Internet 
44 16 tahun P Internet 
45 16 tahun P Internet 
46 15 tahun P orangtua 
47 16 tahun P Internet 
48 17 tahun P Televisi 
49 16 tahun P Internet 
50 17 tahun L Internet 
51 16 tahun L Televisi 
52 16 tahun L Televisi 
53 16 tahun P Internet 
54 15 tahun L orangtua 
55 15 tahun P Internet 
56 16 tahun P Internet 
57 16 tahun P Majalah atau Koran 
58 16 tahun L Televisi 
59 16 tahun P Majalah atau koran 
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RESPONDEN USIA JENIS KELAMIN 
INFORMASI YG 

DIDAPAT 
60 16 tahun P Internet 
61 16 tahun L Majalah atau koran 
62 16 tahun P Pacar 
63 16 tahun P Internet 
64 16 tahun P Internet 
65 16 tahun P Internet 
66 16 tahun P Pacar 
67 16 tahun L Internet 
68 17 tahun L Internet 
69 17 tahun L Internet 
70 17 tahun L Internet 
71 16 tahun L Internet 
72 16 tahun L Internet 
73 16 tahun L Internet 
74 16 tahun L Internet 
75 16 tahun P Internet 
76 16 tahun P Internet 
77 16 tahun L Internet 
78 17 tahun P Internet 
79 17 tahun P Internet 
80 16 tahun P Pacar 
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