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ABSTRAK 

Khodijatul Asna.  

Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kesehatan Reproduksi 

dengan Perilaku Seksual Pra Nikah pada Siswa di SMA Negeri 14 Kota 

Semarang Tahun Ajaran 2010/2011. 
VI + 59 halaman + 9 tabel + 2 gambar + 13 lampiran 

 

Masa remaja merupakan salah satu diantara dua masa rentangan kehidupan 

individu, dimana terjadi perubahan fisik yang sangat besar yaitu pematangan 

organ dan fungsi reproduksi. Berkenaan dengan perubahan tersebut remaja juga 

mulai merasakan adanya dorongan seksual serta menunjukkan ketertarikan 

terhadap lawan jenis. Akibatnya remaja mulai coba-coba dalam hal seksualitas. 

Jenis penelitian adalah Explanatory research dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelajar di SMA Negeri 14 

Kota Semarang yang berjumlah 243 pelajar. Total sampel dalam penelitian ini 

adalah 69 pelajar. Teknik pengambilan sampel dengan cara simple random 

sampling. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner. Data primer diperoleh 

dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari 

data guru Bimbingan Konseling dengan metode dokumentasi. Analisis data 

dilakukan secara univariat dan analisis bivariat (menggunakan uji chi-square 

dengan α =0,05). 

Kesimpulan dari penelitian ini ada hubungan antara pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi (p = 0,028) dan ada hubungan antara sikap terhadap 

kesehatan reproduksi (p = 0,032) dengan prilaku seksual pra nikah 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diajukan bagi sekolah membentuk 

sebuah wadah pelayanan konsultasi tentang kesehatan reproduksi dan melakukan 

pembinaan terhadap siswa melalui penyuluhan dan seminar tentang kesehatan 

reproduksi. Bagi pelajar diharapkan para pelajar dapat menghindari perilaku seks 

yang menyimpang sehingga tidak terjadi hal yang mengecewakan baik bagi 

keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat.  

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap dan Perilaku seksual Pra Nikah 

Kepustakaan : 22 (1999 - 2010) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Masa remaja merupakan 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). Masa remaja merupakan salah satu 

diantara dua masa rentangan kehidupan individu, dimana terjadi perubahan fisik 

yang sangat besar yaitu pematangan organ dan fungsi reproduksi. Berkenaan 

dengan perubahan tersebut remaja juga mulai merasakan adanya dorongan seksual 

serta menunjukkan ketertarikan terhadap lawan jenis. Akibatnya remaja mulai 

untuk coba-coba dalam hal seksualitas (Depkes RI, 2001). 

Survei Baseline Reproduksi Remaja Sejahtera di Indonesia 1998-1999, 

yang dilaksanakan oleh Lembaga Demokrasi FEUI (Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia), bekerja sama dengan BKKBN (Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana), East West Center, Paith Binder, Bank Dunia dan USAID 

(United States Agency for International Development), dengan responden 

sebanyak 8084 remaja berumur 15-24 tahun di empat propinsi (Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung) memperlihatkan hasil bahwa diantara 

remaja laki-laki ada 35,5% mengetahui bahwa diantara teman sesama remaja laki-

laki yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah dan 33,7% diantara 

remaja perempuan juga mempunyai teman perempuan yang pernah melakukan 

hubungan seksual sebelum pranikah. Ada pula remaja yang mempunyai sikap 
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permisif tentang hubungan seksual sebelum nikah 12,5% remaja setuju seseorang 

melakukan hubungan seksual sebelum perkawinan jika keduanya merencanakan 

untuk menikah dan 8,6% merasa bahwa perilaku tersebut boleh dilakukan apabila 

keduanya saling mencintai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun 

telah terjadi perubahan dalam persepsi mengenai perkawinan dan keluarga, namun 

perubahan ini tidak disertai oleh pengetahuan dan perilaku yang membawa remaja 

ke perilaku reproduksi yang sehat dan kehamilan yang aman (BKKBN dan 

UNFPA, 2002).  

Lembaga penelitian Universitas Diponegoro Semarang bekerjasama 

dengan Dinas Kesehatan Jawa Tengah, meneliti tentang perilaku siswa SMA pada 

tahun 1995. Hasilnya, sekitar 60 ribu dari 600 ribu siswa SMU se-Jateng pernah 

melakukan praktek sex-intercourse atau bersetubuh sebelum menikah. Penelitian 

yang sama dilakukan oleh pilar PKBI Jawa Tengah di Semarang pada 10-11 

Februari tahun 2004 dengan responden sebanyak 500 orang yang terdiri dari 250 

responden wanita dan 250 responden pria dari berbagai SMU di Jawa Tengah 

menunjukan bahwa 90 orang (62,1%) remaja pria dan 95 orang (73%) remaja 

wanita melakukan ciuman dengan alasan cinta, 48 orang (33,1%) remaja pria dan 

24 orang (18,5%) remaja wanita melakukan ciuman dengan alasan coba-coba, 

sedangkan ciuman yang dilakukan dengan terpaksa 7 orang (4,8%) remaja pria 

dan 95 orang (8,5%) remaja wanita (BKKBN dan UNFPA, 2002). 

 Selamihardjo, dalam artikelnya ”Remaja dan Hubungan Seksual Pranikah” 

(2007) mengatakan bahwa Remaja kota kini semakin berani melakukan hubungan 

seksual pranikah. Nampaknya hal itu berkaitan dengan hasil sebuah penelitian, 
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yaitu 10 – 12% remaja di Semarang pengetahuan seksnya sangat kurang. Ini 

mengisyaratkan pendidikan seks bagi anak dan remaja secara intensif terutama di 

rumah dan di sekolah semakin penting. Pengetahuan yang setengah-setengah 

justru lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Kata-kata bijak ini 

nampaknya juga berlaku bagi para remaja tentang pengetahuan seks kendati 

dalam hal ini ketidaktahuan bukan berarti lebih tidak berbahaya. 

 Ada beberapa faktor yang mendorong anak remaja usia sekolah SMP dan 

SMA melakukan hubungan seks di luar nikah. Faktor-faktor tersebut di antaranya 

pengaruh liberalisme atau pergaulan hidup bebas, faktor lingkungan dan keluarga 

yang mendukung ke arah perilaku tersebut serta pengaruh perkembangan media 

massa. Arus informasi melalui media masa baik berupa majalah, surat kabar, 

tabloid maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan komputer, 

mempercepat terjadinya perubahan. Meskipun arus informasi ini menunjang 

berbagai sektor pembangunan, namun arus informasi ini juga melemahkan sistem 

sosial ekonomi yang menunjang masyarakat Indonesia. Remaja merupakan salah 

satu kelompok penduduk yang mudah terpengaruh oleh arus informasi baik yang 

negatif maupun yang positif. Perbaikan status wanita, yang terjadi lebih cepat 

sebagai akibat dari transisi demografi dan program keluarga berencana telah 

mengakibatkan meningkatnya umur kawin pertama dan bertambah besarnya 

proporsi remaja yang belum kawin. Hal ini adalah akibat dari makin banyaknya 

remaja baik laki-laki maupun perempuan yang meneruskan pendidikan ke tingkat 

yang lebih tinggi dan makin banyaknya remaja yang berpartisipasi dalam pasar 

kerja. Panjangnya waktu dalam status lajang maupun kesempatan mempunyai 
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penghasilan mempengaruhi remaja untuk berperilaku berisiko antara lain menjalin 

hubungan seksual pranikah, minuman keras, narkoba yang dapat mengakibatkan 

kehamilan tidak diinginkan dan risiko reproduksi lainnya, juga tertular infeksi 

menular seksual termasuk HIV/AIDS (BKKBN, 2008). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2010, kasus 

hamil di luar nikah merupakan kasus yang paling tinggi yaitu di wilayah kerja 

Puskesmas Bandarharjo dengan  jumlah kasus 9 remaja. SMA Negeri 14 

Semarang  terletak di jalan Kokrosono Kelurahan Panggung Lor Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang. SMA Negeri 14 Semarang  termasuk dalam 

cakupan wilayah kerja Puskesmas Bandarharjo  

 Berdasarkan buku laporan catatan perilaku siswa tahun  2009-2010 

diketahui bahwa pada tahun 2009 ada 2 pasang siswa kelas XI yang dikeluarkan 

dari SMA Negeri 14 Semarang karena hamil di luar nikah, pada tahun 2010 bulan 

Januari ada 1 orang siswa kelas XI yang dikeluarkan karena kasus yang sama dan 

yang terbaru, bulan Februari ada 1 orang siswa juga yang dikeluarkan dengan 

kasus sejenis. Berdasarkan keterangan dari Bapak Drs. Pratomo Ari Basuki selaku 

guru Bimbingan Konseling (BK) di SMA Negeri 14  Kota Semarang, diketahui 

bahwa pada institusinya belum diberikan pendidikan seks kepada anak didiknya 

secara menyeluruh dan berkala, namun hanya diberikan melalui salah satu mata 

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 yaitu penyuluhan dari pihak Puskesmas 

tentang usia produktif, akan tetapi hanya untuk kelas XI IPA namun pihak sekolah 

tidak merealisasikannya kepada seluruh siswa, sehingga tidak semua siswa 

mendapatkan informasi yang jelas dan tepat tentang usia produktif. Pemberian 
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materi tentang seksualitasnya pun sifatnya hanya insidentil yaitu pada saat 

kunjungan dari Dinas Kesehatan dan dari pihak Kepolisian melalui penyuluhan 

kesehatan reproduksi remaja dan NAPZA, serta Lembaga Swadaya Masyarakat 

(PILAR PKBI) yang melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. 

Berdasarkan survei awal penelitian di SMA Negeri 14 Kota Semarang pada 

tanggal 8 Maret 2010 didapatkan hasil sebagai berikut : jumlah keseluruhan siswa 

kelas XI yaitu 243 siswa, siswa kelas XI yang diberi angket sejumlah 243 siswa 

(100%). Didapatkan hasil tentang siswa yang pernah berpacaran 194 siswa 

(78,18%), siswa yang belum pernah berpacaran sebanyak 52 siswa  (21,22%). 

Siswa yang pernah berpacaran dan sekarang memilki pacar sebanyak  95 siswa 

(48,97%),  sedangkan yang pernah berpacaran tetapi sekarang tidak memilki pacar 

sejumlah 99 siswa (51,03%). Dari 194 siswa yang berpacaran sebanyak 17 siswa 

(8,76%) pertamakali berpacaran saat mereka duduk dibangku Sekolah Dasar, 142 

siswa (73,19%) berpacaran saat mereka duduk dibangku Sekolah Menengah 

Pertama, dan 35 siswa (18,05%) pertamakali berpacaran saat mereka duduk 

dibangku Sekolah Menengah Atas (Data SMA Negeri 14 Kota Semarang, 2010). 

              Dari latar belakang itulah penulis mencoba meneliti tentang tingkat 

pengetahuan dan sikap pada pelajar SMA Negeri 14 Kota Semarang tentang 

kesehatan reproduksi sehingga pelajar cenderung melakukan perilaku seksual pra 

nikah. Maka dari itu, penulis mencoba meneliti dengan judul ” Hubungan antara 

Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kesehatan Reproduksi dengan Perilaku Seksual 

Pra Nikah pada Siswa di SMA Negeri 14 Kota Semarang Tahun Ajaran 

2010/2011” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka timbul permasalahan sebagai berikut: 

Adakah hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap kesehatan 

reproduksi dengan perilaku seksual pra nikah pada siswa di SMA negeri 14 Kota 

Semarang tahun 2011 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1.3. 1 Tujuan Umum: 

 Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap 

kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual pra nikah pada siswa di SMA 

negeri 14 Kota Semarang tahun 2010/2011. 

1.3.2 Tujuan Khusus: 

1.3.2.1 Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual pra nikah pada siswa di 

SMA Negeri 14 Kota Semarang. 

1.3.2.2  Untuk mengetahui hubungan antara sikap tentang kesehatan 

reproduksi dengan perilaku seksual pra nikah pada siswa di SMA 

Negeri 14 Kota Semarang. 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah:  

1.4.1 Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang 

Sebagai informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja sehingga dapat 

memberikan kurikulum tambahan mengenai reproduksi sehat bagi Instansi 

Sekolah. 
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1.4.2 Bagi pendidik  

Sebagai bahan informasi dan pedoman dasar bagi pergaulan anak 

didiknya.  

1.4.3 Bagi orang tua 

Dapat sebagai informasi awal tentang dunia kehidupan dan pergaulan 

remaja sehingga dapat mengontrol anak-anaknya.  

1.4.4 Bagi siswa  

Sebagai informasi bahwa kesehatan reproduksi penting dan perilaku 

seksual di luar nikah mempunyai dampak negatif untuk menuju masa 

depan yang cerah.  

1.4.5 Bagi Peneliti  

Sebagai pandangan baru di bidang kesehatan reproduksi remaja termasuk 

pencegahan PMS, HIV/AIDS dan kehamilan yang tidak diinginkan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1 

 Keaslian Penelitian 

 

No Judul Penelitian Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

 

 

 

 

Hubungan antara 

religiuitas dengan 

perilaku seksual  

pranikah (penelitian 

pada mahasiswa 

UNNES yang 

tinggal dirumah 

pondokan sekitar 

kampus UNNES 

kelurahan Sekaran 

Gunungpati 

Semarang tahun 

2005) 

 

Anita 

Zuliyani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 

2005. 

Disekitar  

kampus 

UNNES 

Sekaran 

Gunungpati 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian 

deskriptif 

kuantitatif  

korelasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

bebas: 

Religiusitas,  

Variabel 

terikat 

perilaku 

seksual 

pranikah 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil  

penelitian maka 

didapatkan 

hubungan negatif 

antara religiusitas 

dengan perilaku 

seksual pranikah, 

yang artinya 

semakin tinggi 

religiusitas maka 

akan semakin 

rendah perilaku 

seksual pranikah 
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Yang membedakan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian yang ada 

di atas adalah: 

1. Lokasi dan Penelitian, dimana penelitian yang akan saya lakukan adalah di 

SMA Negeri 14 Kota Semarang. 

2. Variabel yang digunakan: Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan  di SMA Negeri 14 Kota Semarang.  

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu  

  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2011 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Dalam penelitian ini meliputi bidang keilmuwan: Psikologi, Fisiologi 

Reproduksi, Epidemiologi Menular dan Ilmu Perilaku.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Perilaku 

2.1.1.1 Pengertian Perilaku 

Perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh organisme baik yang diamati 

secara langsung maupun yang diamati secara tidak langsung (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2003 : 118). 

Perilaku adalah segala bentuk tanggapan dari individu terhadap 

lingkungannya (Budiono B, 1988: 27). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku yaitu suatu 

respons organisme atau seseorang terhadap rangsangan (stimulus) dari luar subyek 

tersebut yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2.1.1.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku 

Menurut teori Lawrence Green (Soekidjo Notoatmojdo, 2003: 14) perilaku 

dipengaruhi oleh  3 faktor utama, yaitu : 

1. Faktor Predisposisi (Predisposing factor ) 

Yaitu faktor yang mempermudah dan mendasari terjadinya perilaku 

tertentu yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keyakinan, nilai – nilai dan budaya serta karakteristik 

individu yaitu : pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, sikap, 

pendidikan akademik, karakteristik responden, norma agama, norma 

hukum dan norma sosial. 

9 
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2. Faktor Pemungkin (enambling factor) 

Yaitu faktor yang memungkinkan untuk terjadinya perilaku tertentu 

tersebut yang berwujud dalam lingkungan fisik ketersediaan fasilitas 

dan sarana yaitu ketersediaan media cetak dan elektronik, petugas 

kesehatan (penyuluh). 

3. Faktor Pendorong (Reinforcing factor) 

Yaitu faktor yang memperkuat terjadinya perilaku tersebut yaitu : 

pendapat, dukungan, kritik baik dari keluarga (orang tua), teman 

sebaya, dan guru. 

2.1.1.3 Pengukuran Perilaku 

Pengukuran perilaku dapat dilakukan secara tidak langsung yakni dengan 

wawancara terhadap kegiatan – kegiatan yang telah ditentukan beberapa jam, hari, 

atau bulan yang lalu (recall), pengukuran yang dapat dilakukan secara langsung, 

yakni dengan mengobservasi tindakan atau kegiatan responden (Soekidjo 

Notoatmojdo, 2003: 128). 

2.1.2 Perilaku Seksual 

2.1.2.1 Pengertian perilaku Seksual 

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual dengan lawan jenis. Bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam dari 

perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama 

atau melakukan hubungan seks (Sarlito Wirawan Sarwono, 2001: 137),  
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lebih lanjut menjelaskan bahwa perilaku seksual merupakan akibat 

langsung dari pertumbuhan hormon dan kelenjar seks yang menimbulkan 

dorongan seksual pada seseorang yang mencapai kematangan pada masa remaja 

awal yang ditandai adanya perubahan fisik. 

2.1.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual 

Perilaku seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Meningkatnya libido seksual, peningkatan hasrat seksual ini 

menimbulkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku tertentu. 

2. Adanya penundaan usia perkawinan sehigga penyaluran hasrat seksual 

tidak dapat segera dilakukan dengan baik secara hukum, oleh karena itu 

adanya undang-undang tentang perkawinan yang menetapkan batas usia 

nikah, maupun norma susila yang semakin lama semakin menuntut 

persyaratan yang semakin tinggi untuk perkawinan. 

3. Tabu/larangan, sementara usia kawin ditunda norma-norma agama tetap 

berlaku dimana seseorang dilarang melakukan hubungan seks sebelum 

menikah. 

4. Kurangnya informasi tentang seks 

5. Adanya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media 

massa. 

6. Orang tua bersikap tertutup mengenai masalah seksual. 

7. Kecenderungan pergaulan yang semakin bebas antara pria dan wanita di 

masyarakat (Sarlito Wirawan Sarwono, 2007: 154-165). 
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Teori-teori lain mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku 

seksual remaja: 

1. Faktor biologis 

Pada saat pubertas kelenjar-kelenjar kelamin yang ada pada tubuh 

remaja mulai berproduksi dengan cepat. Keinginan untuk melakukan 

aktivitas seksual mulai meningkat karena mulai berproduksiya hormone 

di dalam tubuh mereka (Ferryal Loetan, 1998: 3). Selanjutnya menurut 

Chatarina Wahyurini dan Yahya Ma’shum (2004:2) mengemukakan 

bahwa perubahan fisiologis yang terjadi pada masa pubertas da 

pengaktifan hormonal dapat menimbulkan perilaku seksual. 

2. Pengaruh Orang Tua 

Kurangnya komunikasi secara terbuka orang tua dengan remaja 

dalam masalah seksual, dapat memperkuat munculnya penyimpangan 

perilaku seksual (Chatarina Wahyurini dan Yahya Ma’shum, 2004:2).  

Tentang hal ini Davis yang dikutip Yunita Maria Yeni, informasi seks yang 

tidak sehat pada usia remaja mengakibatkan remaja terlibat dalam kasus-

kasus berupa konflik-konflik dan gangguan mental, ide-ide yang salah da 

ketakutan-ketakutan yang berhubungan dengan seks. 

3. Pengaruh Teman 

Remaja hanya menyerap pengetahuan seks dari media, teman 

sebaya, atau menggali sendiri. Informasi yang di dapatkan kebanyakan 

hanya seputar mitos-sitis seksualiatas (Muhammad Widjanarko,2005:15). 
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Mereka juga merupakan sumber afeksi, simpati, pengertian, saling berbagi 

pengalaman dan sebagai tempat remaja untuk mencapai otonomi dan 

independensi. 

4. Pendidikan Akademik 

Remaja yang prestasi dan aspirasinya rendah cenderung lebih 

sering memunculkan aktivitas seksual dibandingkan remaja dengan 

prestasi yang lebih baik di sekolah (Chatarina Wahyurini dan Yahya 

Ma’shum, 2004:2) 

5. Informasi dan rangsangan seksual melalui media massa (cetak dan 

elektronik) 

 Kecenderungan pelanggaran makin meningkat oleh adanya penyebaran 

informasi dan rangsangan seksual melalui media massa yang dengan adanya 

teknologi canggih (video kaset, VCD, internet) menjadi tidak terbendung lagi. 

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

apa yang dilihat/ didengarnya dari media massa, khususnya karena mereka pada 

umumnya belum pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang 

tuanya. Menurut Thronburg yang dikutip Endah Setyaningsih (2006: 37) ada 

beberapa bentuk media pornografi , yaitu: 

1) Film Bioskop 

 Film-film yang telah dikategorikan menurut umur dan kontrol 

secara teori telah diterapkan pada pemirsa anak-anak dan remaja. Banyak 

kawula muda yang menyaksikan sejumlah perilaku seksual yang melebihi 

kematangan kognitif dan emosional mereka. 
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2) Televisi 

 Sifatnya yang ada dimana-mana, merupakan media presentasi 

seksual yang sangat kuat dan televisi menunjukkan bahwa seks merupakan 

produk yang dapat dikonsumsi, sehingga seakan-akan tidak memiliki 

konsekuensi. Kurang ditampilkannya realitas semakin mendorong 

kesenangan, tetapi hanya sedikit memberi petunjuk mengenai kondisi 

alami dari seks. 

3) Literatur 

 Novel seks, sejumlah majalah seks, komik porno. Inti sari 

pornografi kelas berat berada di sekitar para remaja. Sumber-sumber 

tersebut memberi sarana-sarana yang tidak benar. Media dengan segala 

bentuknya merupakan faktor keterlibatan seksual, karena sifatnya yang 

persuasif sangat mendukung hal tersebut. 

4) Media Internet 

 Media internet adalah bentuk media massa yang saat ini digemari 

dengan sajian situs pornonya. Situs porno yang terdapat pada internet 

merupakan salah satu jenis rangsangan seksual pada media massa. 

Keberadaan situs porno pada internet mempunyai daya tarik tersendiri 

daripada media-media porno lainnya. Karena situs internet terdiri dari 

materi webinteraktif yang menyediakan gambar-gambar porno yang dapat 

diakses secara langsung, baik secara gratisan / melalui fasilitas e-

commerce. E-commerce adalah sistem on-line di internet dan memproses 

transaksi pembayaran dengan cara tertentu, misal melalui credit card. 
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Seseorang tertarik dan berminat pada situs porno internet karena 

karakteristik khusus yang dimiliki internet tersebut, yaitu kemudahan 

mengakses dan membuka secara cepat, ”Privacy” terjaga karena dapat 

dilakukan di rumah tanpa diketahui orang lain. Individu tdak perlu 

mendatangi toko buku / bioskop yang menyediakan materi pornografi, tapi 

dapat mendownload materi berupa gambar yang disukai dan karena 

seseorang dapat menjelajahi dunia seksual tanpa risiko tertular penyakit 

kelamin. 

2.1.2.3 Tahap-Tahap Perilaku Seksual  

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

perilaku seksual meliputi: 

1) French kiss (cium bibir)  

2) Hickey adalah merasakan kenikmatan untuk menghisap atau menggigit 

dengan gemas pasangan.  

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 (Sarlito Wirawan Sarwono, 2001: 160) ada 

beberapa perilaku seksual, di antaranya adalah: 

1) Pelukan dan pegangan tangan  

2) Berciuman  
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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 kening, cium basah, meraba tubuh pasangan, pelukan, masturbasi, 

oral, petting, intercourse (Irwati, 1996: 46-51).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk/tahap-tahap perilaku seksual dari 

tingkatan rendah ke tingkatan yang lebih tinggi, yakni  (1) Masturbasi dan onani; 

(2) Berpegangan tangan dan berpelukan; (3) Kissing (cium pipi dan cium bibir) ; 

(4) Necking (mencium wajah dan leher) ; (5) Petting (merasakan dan mengusap-

usap tubuh pasangan, termasuk lengan, dada, buah dada, kaki, dan kadang daerah 

kemaluan di luar atau di dalam pakaian; (6) Intercourse (bersenggama / 

berhubungan intim).  

2.1.2.4 Risiko Hubungan Perilaku Seksual Pranikah 

Beberapa faktor yang memotivasi remaja untuk melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah adalah: menyalurkan dorongan seksual, kesenangan, 

membuktikan kejantanan dan upaya penyerahan diri pada pasangan. (Nanang, 

1996: 4-6).  

Adapun risiko berhubungan seksual sebelum menikah, antara lain: 

1. Hilangnya keperawanan dan keperjakaan 

       Melakukan hubungan intim sebelum menikah jelas saja membuat remaja 

sudah tidak perawan dan tidak perjaka lagi. Pada perempuan, indikasi fisiknya 
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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 pacaran menimbulkan seks. Apabila sudah bosan dengan 

pasangan, maka akan ditinggalkan dan tidak adanya sikap tanggung jawab 

atas perbuatan yang telah dilakukan.  

4. Hamil 

       Jika sudah melakukan intim, pasti ada peluang untuk hamil sekalipun 

baru dilakukan pada waktu menstruasi, 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). 

       Beberapa risiko kehamilan yaitu risiko medis, psikologis, dan sosial dari 

kehamilan yang terjadi pada masa remaja: 

a. Risiko Medis: 

Kehamilan pada remaja mempunyai risiko medis yang cukup 

tinggi karena pada masa remaja ini, alat reproduksi belum cukup 

matang untuk melakukan fungsinya (Munajat N, 1996: 10). 
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Menurut (Munajat N 1996: 10-11) risiko medis kehamilan 

sebagai berikut: 

1) Rahim baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, 

karena baru pada usia ini fungsi hormonal melewati masa 

kerjanya yang maksimal. Hanya saja, pada usia 14-18 tahun, 

otot-otot rahim belum cukup berkontraksi dan kekuatannya, 

sehingga jika terjadi kehamilan dapat terjadi rupturnya (robek) 

rahim. Di samping otot rahim, penyangga rahim juga belum 

cukup kuat untuk menyangga kehamilan, sehingga risiko lain 

yang juga dapat terjadi adalah prolapsus teri (turunnya rahim ke 

liang vagina)  

2) Pada usia remaja antara 14-19 tahun, sistem hormonal belum 

stabil, hal ini dapat dilihat dari belum teraturnya menstruasi, hal 

yang sama terjadi bila remaja tersebut mengalami kehamilan.  

3) Terlalu dininya usia kehamilan dan persalinan memperpanjang 

rentang usia reproduksi aktif.  

4) Lebih cenderung mengakibatkan anemia.  

5) Kehamilan remaja (pada usia 16 tahun jarang menghasilkan bayi 

yang sehat).  

6) Remaja yang hamil lebih sering terserang keracunan kehamilan 

seperti muntah-muntah yang hebat, tekanan darah tinggi, 

kejang-kejang bahkan kematian.  

 



19 

 

 

Risiko medis terhadap bayinya: 

1) Berat badan lahir rendah dapat mengakibatkan retardasi mental, 

tuli, kerusakan otak, kejang-kejang, kebutaan.  

2) Bayi cenderung prematur sehingga terjadi penyakit karena paru-

parunya belum matang.  

 Dengan hal ini, peristiwa kehamilan pada masa remaja sering kali 

menghambat masa depan remaja dan juga anak yang dikandung. 

b. Risiko psikologis dan sosial 

 Menurut Munajat N (1996: 12) Resiko psikologis dan sosial pada 

kehamilan sebagai berikut:  

1) Dari sisi remaja: 

 Kehamilan remaja dapat menyebabkan terganggunya 

perencanaan masa depan remaja. Misalnya kehamilan remaja 

sekolah, akibatnya mereka terpaksa meninggalkan sekolah.  

2) Dari sisi anak yang dikandung: 

 Kehamilan remaja yang tidak diinginkan, sehingga anak ini 

akan mendapat cap buruk sepanjang hidupnya.  

5.  Aborsi dengan segala risikonya 

 Jika hubungan intim di luar nikah sudah berbuah kehamilan, satu-satunya 

jalan yang terfikir dalam benak adalah menggugurkan kandungan. Jalan ini 

dianggap jalan yang terbaik yang dapat membantu menghilangkan perasaan 

malu, tidak harus ketahuan orang lain tentang perbuatannya, dan tetap bisa 

dijalankan kehidupan seperti biasanya. Tetapi ternyata risiko aborsi juga 

banyak  sekalipun dilakukan oleh dokter (Munajat N, 1996: 5). 
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Risiko aborsi: 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 (robek rahim), 6) Fistuala genital 

traumatis, 7) Risiko shock hipovolemik, 8) Kematian (Munajat N, 1996: 23). 

6. PMS (Penyakit Menular Seksual) dan HIV (Human Immunodeficiency 

Virus) / AIDS (Aquired Immune Deficiency Syndrome)  

  Salah satu akibat yang ditimbulkan dari aktivitas seksual yang tidak sehat 

adalah munculnya penyakit menular seksual (PMS) melakukan hubungan 

seksual dengan berganti-ganti pasangan. Ada beberapa jenis penyakit menular 

seksual (Sjaiful Fahmi Daili dkk, 2007), yaitu:  

1) Gonorea 

 Dapat disebut juga kencing nanah, penyakit ini menyerang organ 

seks dan organ kemih. Bakterinya dinamakan gonococus. Pada 

perempuan berjangkitnya penyakit gonorea akan terlihat setelah 5-20 

hari melakukan hubungan seksual. Pada laki-laki dapat terlihat 3-7 hari 

melakukan hubungan seksual. Selain itu, penyakit ini juga  dapat 

menyebabkan kemandulan (Sjaiful Fahmi Daili, 2007: 65). 

2) Sifilis 

Sifilis disebut juga ”raja singa”, penyakit ini ditularkan melalui 

hubungan seksual atau pengguna barang-barang dari seseorang yang 

tertular (seperti baju, handuk, dan jarum suntik). Penyebab timbulnya 

penyakit ini adalah adanya kuman Treponema pallidum, yang dapat 



21 

 

 

menyerang selaput lendir, anus, bibir, lidah dan mulut (Namyo O. 

Hutapea, 2007: 84).  

3) Herpes 

Herpes termasuk jenis penyakit biasa, disebabkan oleh virus herpes 

simpleks, dibagi menjadi 2, yakni: herpes 1 dan herpes 2. Herpes 1 

dapat menyerang dan menginfeksi bagian mulut dan bibir, sedangkan  

herpes 2 menyerang dan menginfeksi bagian organ seksual (penis dan 

vagina) (Sjaiful Fahmi Daili dan Jubianto Judarsono, 2007: 125).  

4) AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) 

 AIDS disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency 

Virus), penularan AIDS dapat terjadi tidak hanya  melalui hubungan 

seksual. Pemakaian jarum suntik yang tidak steril yang biasanya terjadi 

pada pengguna narkoba dan menerima transfusi darah yang sudah 

tercemar HIV juga menyebabkan seseorang tertular penyakit ini. 

Selain itu penularan dapat juga terjadi pada ibu ke bayi yang 

dikandung atau disusuinya (Wirya Duarsa N, 2007: 146). 

5) HIV (Human Immunodeficiency Virus) 

Yaitu jenis virus yang menyebabkan AIDS, HIV ini menyerang sel-sel 

darah dalam tubuh, sehingga jumlah sel darah putih semakin berkurang 

dan menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi lemah  (Wirya 

Duarsa N, 2007: 146). 

6) Trikomoniasis 
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Penyakit ini  merupakan suatu penyakit yang menyerang vagina dan 

menyebabkan terjadinya infeksi dengan mengeluarkan cairan busa 

disertai dengan rasa gatal dan panas pada vagina tersebut. Penyakit ini 

jelas disebabkan adanya hubungan seksual (Tony S. Djajakusumah, 

2007: 179). 

7. IRS (Infeksi Saluran Reproduksi)  

Remaja perempuan yang sudah seksual aktif  di bawah usia 20 tahun serta 

berganti-ganti pasangan cenderung mudah terkena kanker mulut rahim. 

Apalagi, beberapa kejadian seperti tertinggal kondom di dalam vagina atau 

rahim, dapat menimbulkan infeksi pada organ reproduksi perempuan 

(Munajat N, 1996: 5). 

8. Gangguan Fungsi seksual 

Adanya kasus dimana terjadi ketegangan luar biasa pada perempuan 

ketika mencoba melakukan hubungan seksual pertama kali hingga virginismus 

(ketegangan vagina sehingga tidak bisa melonggar) yang bisa mengakibatkan 

penis terjepit (Munajat N, 1996: 5). 

9. Perasaan malu, bersalah, berdosa.  

Setelah melakukan HUS (Hubungan Seksual) pertama di luar nikah 

merupakan hal yang sangat alamiah muncul perasaan malu, takut (hamil, 

ketahuan orang lain, perasaan bersalah dan berdosa) (Munajat N, 1996: 6). 

10. Perasaan tak berharga. 

Setelah berhubungan seksual biasanya perempuan yang menyerahkan 

segalanya kepada laki-laki, menjadi ingin memasrahkan daripada 
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pasangannya. Akhirnya muncul perasaan ”kepalang tanggung basah sekalian”. 

Jadi, meskipun suatu saat kesadaran mulai muncul, kejadian biasanya sering 

terulang kembali, karena ketakutan akan ditinggalkan dan, merasa sudah 

tanggung menyerahkan segalanya (Munajat N, 1996: 5). 

2.1.3 Pendidikan seks bagi remaja 

2.1.3.1 Pengertian seks bagi remaja 

Pendidikan seks adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas 

manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses terjadinya pembuahan, 

kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-

aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan (Zainun Mu’ tadin, 2002). 

 

2.1.3.2 Tujuan Pendidikan Seks 

  Tujuan pendidikan seks secara umum, sesuai dengan kesepakatan 

Internasional Conference of Sex Education and family planning tahun 1962, 

adalah: untuk menghasilkan manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan 

yang bahagia karena dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan 

lingkungannya, serta bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang-orang lain 

(Akhmad  Azhar Abu Miqdad, 1997: 10), selanjutnya menurut Akhmad Azhar 

Abu Miqdad (1997: 11) menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan seks adalah:  

1) Usaha untuk mempersiapkan dan mengantar remaja ke arah kematangan 

psikologi agar nantinya mampu membentuk keluarga yang bahagia.  

2) Memberikan pengertian mengenai proses kematangan dirinya, baik fisik 

maupun mental emosional yang berhubungan dengan seks.  
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3) Memberikan petunjuk yang bermanfaat mengenai tanggung jawab masing-

masing dalam berhubungan dengan lain jenis.  

2.1.3.3 Pentingnya Pendidikan Seks bagi Remaja 

  Dengan pendidikan seks, maka dapat terhindar dari akses-akses negatif dalam  

kehidupan seksual khususnya para remaja, serta demi tercapainya kepuasan dan 

kebahagiaan seksual dengan moralitas yang tinggi (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 

1997:45). 

2.1.4 Pengetahuan 

2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Soekidjo Notoatmodjo, 

2003: 128). 

 Pengetahuan seseorang dikumpulkan dan diterapkan mulai dari tahap-

tahap, yakni: 1) Awarenes (kesadaran); (2) Interest (merasa tertarik); (3) 

Evaluation (menimbang-nimbang);  (4) Trial,  dimana subyek mulai mencoba 

melakukan sesuatu dengan apa yang dikehendaki stimulus; (5) Adoption, dimana 

subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya 

terhadap stimulus (Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 128).  

 Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003:128-129) proses perubahan 

pengetauan melalui 6 tingkatan: 

1. Tahu (know)  

 Diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.  

2. Memahami (comprehension)  
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  Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar.  

3. Aplikasi (aplication)  

  Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).  

4. Analisis (analysis)  

  Adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke 

dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, 

dan masih ada kaitannya satu sama lain.  

5. Sintesis (syntesis)  

  Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.  

6. Evaluasi (evaluation)  

  Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.  

2.1.4.2 Pengukuran Pengetahuan 

  Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

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

responden. Kedalaman pengetahuan yang akan diketahui atau diukur disesuaikan 

dengan tingkatan-tingkatan tersebut (Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 130).  
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2.1.5 Sikap 

2.1.5.1 Pengertian Sikap (attitude) 

  Menurut Newcomb ahli psikologi yang dikutip Soekidjo Notoatmodjo (2003: 

131) menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif baru. 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap adalah (1) Faktor 

internal: faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan sendiri, 

seperti selektifitas. Oleh sebab itu, harus memilih rangsangan-rangsangan mana 

yang harus didekati dan man yang harus dijauhi. Karena memilih inilah menyusun 

sikap positif; (2) Faktor eksternal: faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri 

dan faktor-faktor berada dari luar, yaitu sifat obyek yang dijadikan sasaran sikap, 

kewibawaan orang yang mengemukakan suatu sikap, sifat orang-orang atau 

kelompok yang mendukung sikap tersebut, media komunikasi yang digunakan 

dalam menyampaikan sikap, situasi pada saat sikap itu terbentuk (Sarlito Wirawan 

Sarwono, 2000: 96-97).  

  Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap dapat berupa respons negatif dan 

respons positif yang akan dicerminkan dalam bentuk perilaku.  

  Menurut Alport (1954) yang dikutip Soekidjo Notoatmodjo (2003: 131) 

menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3 komponen pokok, yakni (1) 

Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek; (2) Kehidupan 

emosional atau terhadap suatu objek; (3) Kecenderungan untuk bertindak (trend to 

behave).  
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 Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003: 126) sikap terdiri dari berbagai 

tingkatan: 

1. Menerima (receiving)  

 Menerima artinya orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang 

diberikan (obyek).  

2. Merespons (responding)  

 Merespons artinya memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan 

dan menyelesaikan tugas yang diberikan.  

3. Menghargai  

Menghargai yaitu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat 3.  

4. Bertanggung   jawab  

Berarti bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah dipilih 

dengan segala risiko. 

 

2.1.5.2 Pengukuran sikap 

  Pengukuran sikap dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Secara 

langsung dapat dinyatakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden pada 

suatu objek (Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 127). 

  Menurut skala Likert yang dikutip Sarlito Wirawan Sarwono (2000: 98) untuk 

penelitian tentang sikap adalah sangat setuju, setuju, tidak dapat menentukan, 

tidak setuju, sangat tidak setuju atau positif, netral, negatif.  
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2.1.6 Kesehatan Reproduksi 

2.1.6.1 Pengertian Kesehatan Reproduksi 

  Menurut WHO (1992) yang dikutip Nugroho Setiyawan (2003: 5), kesehatan 

reproduksi adalah keadaaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan 

hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan 

dengan kesehatan reproduksi.   

 Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, 

fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini 

tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan namun juga 

sehat secara mental serta sosial kultural  (CERIA BKKBN, 2002).  

2.1.6.2 Anatomi Fisisologis Reproduksi Manusia 

Menurut Syaifuddin (1997: 113-118) secara anatomi fisiologis Reproduksi 

reproduksi manusia dibagi menjadi 2, yakni sebagai berikut:  

1. Anatomi Fisiologi pada Wanita dan Perawatan Alat Kelamin 

Alat Reproduksi Wanita 

Alat reproduksi wanita bagian luar, terdiri dari: 

1) Bibir luar (labia majora)  

Bagian terluar dari mulut vagina yang ditumbuhi oleh bulu.  

2) Bibir dalam (labia minora)  

Bibir yang tebal dan besar yang selalu tertutup dan merupakan pintu 

masuk ke vagina dan uretra.  

3) Kelentit/klitoris yang sangat peka karena banyak terdapat serabut syaraf 
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4) Lubang kemaluan (lubang vagina) terletak antara lubang kencing dan 

anus (dubur). Lubang vagina ditutupi oleh selaput dara (himen), yaitu 

jaringan tipis berbentuk cincin yang utuh bila seorang wanita belum 

pernah berhubungan seksual. Lubang vagina merupakan tempat 

keluarnya darah haid.  

Alat reproduksi wanita bagian dalam, terdiri dari: 

1)  Vagina (liang kemaluan)  

 Saluran yang sangat elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm dan 

berakhir pada rahim, vagina dilalui oleh darah menstruasi, dan dilewati 

bayi pada saat melahirkan.  

2) Mulut rahim (serviks)  

 Merupakan daerah bagian bawah rahim yang berhubungan dengan 

bagian atas vagina.  

3) Rahim (uterus)  

   Bentuknya  seperti buah peer, berongga dan berotot.  

4) Dua buah saluran telur (tuba fallopi) sebelah kanan dan kiri rahim.  

 Sel telur yang sudah matang atau sudah dibuahi akan di salurkan 

kedalam rahim melalui saluran ini.  

5) Dua buah indung telur (ovarium) kanan dan kiri 

Merupakan 2 kelenjar yang memproduksi hormon seks perempuan. 

Menurut Wahyudi (1996: 38-39) pemeliharan alat reproduksi wanita: 

1) Tidak menggunakan pembilas vagina kecuali ada infeksi. Pada 

dasarnya dibersihkan dengan air biasa. Penggunaan pembilas vagina 

ditakutkan mengurangi keasaman permukaan vagina yang sebetulnya 
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berfungsi membunuh kuman-kuman yang ada 

2) Memeriksa ada atau tidaknya benjolan pada payudara minimal 1 

kali/bulan setiap selesai menstruasi 

3) Tidak memasukkan benda asing dalam vagina 

4) Menggunakan celana dalam menyerap keringat  

5) Senantiasa menjaga agar vagina agar tidak lembab  dan basah 

sehingga memudahkan tumbuhnya bakteri atau kuman-kuman 

6) Mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari 

7) Dianjurkan untuk mencukur/merapihkan rambut kemaluan, karena 

dapat ditumbuhi jamur dan kutu sehingga tidak nyaman dan rasa 

gatal.  

2. Anatomi fisiologi pada pria dan perawatan alat kelamin 

Alat reproduksi pria, terdiri dari:  

1) Zakar / penis, berbentuk bulat memanjang dan memiliki ujung, disebut 

juga ”glands” yang banyak dipenuhi serabut syaraf yang peka. Glans 

penis diselubungi oleh lapisan kulit, yang akan dipotong pada saat 

disunat/khitanan agar bersih.  

2) Buah pelir atau testis, jumlahnya sepasang, bentuk bulat lonjong dan 

terletak menggantung pada pangkal penis. Testis menghasilkan air mani 

(sperma) dan hormon kelamin laki-laki (testosteron). Buah pelir 

dibungkus oleh lapisan kulit yang disebut scrotum.  
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3) Saluran kencing/uretra, saluran di dalam zakar untuk mengeluarkan air 

mani dan air seni, namun tidak secara bersamaan. Pada saat air mani 

dikeluarkan, secara otomatis katup kandungan kemih akan tertutup.  

4) Kelenjar prostat, menghasilkan cairan yang berisi zat makanan untuk 

menghidupi sperma.  

5) Kelenjar seminalis, fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat 

merupakan alat reproduksi pria bagian dalam (Wahyudi, 1996: 38-39) 

Menurut wahyudi (1996: 38) pemeliharaan organ reproduksi laki-laki  

 1)  Tidak mengguanakan celana yang ketat dapat mempengaruhi suhu testis, 

sehingga dapat memproduksi sperma.  

 2)  Khitanan /sunat merupakan tindakan yang perlu untuk menjaga kebersihan 

dan kesehatan alat kelamin. 

2.1.6.3 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 tubuh 

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

di dalam tubuh yang memungkinkan untuk bereproduksi atau berketurunan. 

Perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa atau sering dikenal 

dengan istilah masa pubertas ditandai dengan datangnya menstruasi (pada 

perempuan) atau mimpi basah (pada laki-laki). Datangnya menstruasi dan mimpi 

basah pertama tidak sama pada setiap orang. Banyak faktor yang menyebabkan 

perbedaan tersebut. Salah satunya adalah karena gizi. Saat ini ada seorang anak 
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perempuan yang mendapatkan menstrusi pertama (menarche) di usia 8-9 tahun. 

Namun pada umumnya adalah sekitar 12 tahun perubahan fisik pada masa remaja 

(CERIA BKKBN, 2002).  

 Pertumbuhan yang spesifik pada fisik remaja baik laki-laki maupun 

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

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

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

akan diproduksi hormon, penampilan yang berbeda, serta bentuk tubuh akibat 

perkembangannya tanda seks sekunder (DepKes RI, 2003: 32).  

 Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2003: 32), perubahan 

fisik yang dialami oleh remaja laki-laki: 

1) Tubuh bertambah berat dan tinggi.  

2) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif lebih mandiri  

3) Keringat bertambah banyak  

4) Lengan dan tungkai bertambah besar 

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

seperti anak kecil 

6) Pundak dada bertambah besar dan bidang 

7) Tumbuh jakun  

8) Suara berubah menjadi berat  

9) Penis dan buah zakar membesar 

10) Mimpi basah 
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Perubahan fisik yang dialami remaja perempuan: 

1) Tubuh bertambah berat dan tinggi 

2) Tumbuh 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 

10) Pantat berkembang lebih besar  

11) Vagina mulai mengeluarkan cairan  

12) Menstruasi 

 Menstruasi disebabkan oleh berkurangnya hormon estrogen progesteron 

secara tiba-tiba, terutama progesteron pada akhir siklus ovarium bulanan.  

(Oktia Woro, 2006: 111). Pada saat pubertas terjadi perubahan fisik yang 

bermakna sampai pubertas berakhir dan berhenti pada saat dewasa. Keadaan ini 

terjadi pada semua remaja  normal yang berbeda adalah awal mulainya (DepKes 

RI, 2003: 32). 

2.1.6.4 Perubahan Psikologis Remaja 

  Pada remaja juga terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan 

pergaulan dan tanggung jawab yang dihadapi. Pada masa ini remaja akan mulai 

tertarik pada lawan jenis. Remaja perempuan akan berusaha untuk kelihatan 
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atraktif dan remaja laki-laki ingin terlihat sifat kelaki-lakiannya. Beberapa 

perubahan mental lain yang juga terjadi adalah berkurangnya kepercayaan diri 

(malu, sedih, khawatir dan bingung). Remaja juga merasa canggung terhadap 

lawan jenis. Remaja akan lebih senang pergi bersama-sama dengan temannya 

daripada tinggal di rumah dan cenderung tidak menurut pada orang tua, cari 

perhatian dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Hal ini akan membuat 

mereka lebih mudah terpengaruh oleh temannya. Remaja perempuan, sebelum 

menstruasi akan menjadi sangat sensitif, emosional, dan khawatir tanpa alasan 

yang jelas (CERIA BKKBN, 2002).  

2.1.6.5 Fisisologis Remaja 

1. Mimpi Basah  

Mimpi basah adalah ejakulasi malam hari (saat tidur / mimpi basah) 

yang terjadi secara alamiah dan merupakan jalan untuk memperbarui semen 

di dalam tubuh (DepKes, 2003: 35).  

2. Masturbasi dan Onani  

Masturbasi (perancapan, onani) ialah upaya mencapai satu keadaan 

ereksi organ-organ kelamin dan perolehan orgasme lewat perangsangan 

manual dengan tangan atau perangsangan mekanis (Kartini Kartono, 1989: 

258). 

Onani merupakan aktivitas penodaan diri atau ”zelfbe vekking”: 

merupakan penyalahgunaan seksual dalam bentuk merangsang alat 

kelaminnya sendiri secara manual (dengan tangan), secara digital dengan 

jari-jari atau cara lain (Kartini kartono, 1989:258). 
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Efek psikologisnya adalah pikiran dan perasaan yang terus melayang 

tentang ”seks”. Hal ini yang menyebabkan konsentrasi menjadi menurun, 

selain itu kelelahan fisik menghambat remaja melakukan aktivitas produktif 

(Nanang, 1996: 34). 

 

3. Keputihan  

Keputihan adalah keluarnya cairan selain darah dari liang vagina 

keputihan dapat dibagi menjadi bagian besar yaitu keputihan normal 

(fisiologis) dan keputihan penyakit abnormal (patologis).  

Penyebab keputihan berlebihan juga terkait dengan cara merawat 

organ reproduksi, misalnya mencuci vagina dengan air kotor, pemakaian 

pembilas vagina berlebihan, penggunaan celana yang tidak menyerap 

keringat, jarang menggunakan celana dalam, menggunakan pembalut 

dengan waktu cukup lama (Wahyudi, 1996: 32).  

4. Menstruasi 

Menstruasi merupakan peristiwa luruhnya pelapisan dinding dalam 

rahim yang banyak mengandung pembuluh darah (endometrium). Lapisan 

ini terbentuk sebagai persiapan jika sel telur berhasil dibuahi oleh sel 

sperma. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka jaringan ini akan 

meluruh. Menstruasi umumnya mulai terjadi pada usia 8-13 tahun. Individu 

yang belum mengalami menstruasi di atas usia 17 tahun biasa dikatakan 

individu yang mengalami keterlambatan menstruasi pertama (menarche). 
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Jarak satu haid ke haid berikutnya atau yang disebut Siklus menstruasi pada 

setiap perempuan tidak sama (Nanang, 1996: 25 ). Siklus menstruasi adalah 

jarak antara satu menstruasi ke menstruasi berikutnya. Siklus menstruasi 

biasanya berlangsung kurang lebih 28 hari (Antara 21-35) (Anonim, 2006: 

2). Lamanya menstruasi bisa berbeda-beda, umumnya bisa berkisar antara 

3-8 hari. Tetapi, rata-rata wanita mengalaminya selama 5 hari. Dan ada 

wanita yang mengalaminya 4 hari hingga 6 hari. Sakit perut saat menstruasi 

biasanya disebabkan karena tidak berimbangnya rasio atau jumlah antara 

estrogen terhadap progesteron. Biasanya, saat mestruasi rasio estrogen jauh 

lebih banyak dibanding progesteron. Dalam tubuh wanita, kedua hormon 

inilah yang berfungsi dalam pengaturan reproduksi. Sejauh rasa sakit masih 

bisa ditahan, itu artinya masih dalam batas normal kompres dengan botol 

panas (hangat) tepat pada bagian yang terasa kram (bisa perut atau pinggang 

bagian belakang) (Anonim, 2006: 2).  

2.1.7 Narkoba dan Miras 

 Menurut CERIA BKKBN (2002) Narkoba dan Miras dapat mendorong 

tejadinya perilaku seksual remaja.  

1. Hubungan narkoba dan miras dengan kesehatan repoduksi.  

       Secara langsung, pecandu narkoba (khususnya remaja yang 

mempergunakan jarum suntik) dapat menjadi saran penularan HIV/ AIDS. 

Secara tidak langsung narkoba dan miras biasanya terkait erat dengan 

pergaulan seks bebas. Di samping itu kecanduan obat terlarang pada orang tua 

akan mengakibatkan bayi lahir dengan ketergantungan obat sehingga harus 

mengalami perawatan intensif yang mahal. Kebiasaan menggunakan 
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narkoba/miras dapat menurun pada sifat-sifat anak yang dilahirkan, yaitu 

menjadi peminum dan pecandu, atau mengalami gangguan mental/cacat. 

Perempuan “pemakai” mempunyai sikap hidup malas dan kekurangan gizi 

sehingga mengakibatkan bayi dalam kandungan gugur, berat lahir rendah atau 

cacat.  

2. Menghindarkan diri dari jerat narkoba dan miras 

       Tindakan mencoba merupakan langkah awal untuk terjerumus. Maka 

keluarga sebagai tempat perlindungan jika menghadapi suatu masalah. Cari 

sahabat yang baik dan bergabung dengan kelompok yang memiliki tujuan 

yang positif. Serta jauhi kelompok yang tidak memiliki tujuan yang jelas.  

3. Tindakan yang perlu dilakukan jika mengetahui ada orang kecanduan  

       Masalah narkoba dan miras adalah masalah orang yang dapat 

mengalaminya. Karena itu jangan mengucilkan atau menjauhi mereka yang 

terkena nakoba dan miras. Sebaliknya membantu  mereka keluar dari 

permasalahan tersebut. Dukungan keluarga dibutuhkan korban untuk 

menolong korban. Jika mengalami banyak hambatan dalam membantu 

keluarga korban, sebaiknya dirujuk penanganan korban melalui keluarganya 

kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk itu.  

2.1.8 Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Seksual Tentang Kesehatan 

Reproduksi Remaja 

 Pengetahuan merupakan hasil tahu diri dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengudetaan terhadap suatu objek tertentu (Soekidjo Notoadjmojo, 

2003: 128).  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara pengetahuan 

dengan perilaku seksual pranikah yang didukung oleh pengertian pengetahuan 
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yang mengatakan bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting 

untuk terbentuknya tindakan atau perilaku seksual pranikah pada seseorang.  

 Sikap belum merupakan tindakan atau aktivitas, akan tetapi adalah merupakan 

predisposisi tindakan/perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi, tetapi bukan 

reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka (Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 31).  

 Dapat disimpulkan bahwa tindakan sama artinya dengan perilaku, perilaku 

adalah apa yang dikerjakan oleh organisme baik yang diamati secara langsung 

maupun yang diamati secara tidak langsung (Soekidjo Notoadjmojo, 2003: 118).  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan remaja tentang kesehatan 

reproduksi yang setengah-setengah mendorong gairah seksual tidak bisa 

dikendalikan yang pada akhirnya akan memperbesar kemungkinan diperbuatkan 

perilaku seksual pranikah yang dapat menjurus ke arah senggama.  

 Dengan mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan bersikap positif  

merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan 

seks, khususnya untuk mencegah dampak negatif yang tidak diinginkan seperti 

hamil di luar nikah, terjangkitnya penyakit kelamin, depresi, dan adanya perasaan 

berdosa, marah. 
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2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Teori 

(Sumber : Soekidjo Notoatmodjo, 2003:69) 

Faktor Predisposisi 

- Pendidikan 

- Pengetahuan 

- Sikap 

Faktor Pendukung 

- Tingkat Perkembangan 

Seksual (fisik/psikologis) 

- Media massa 

 

Faktor Pendorong 

- Keluarga 

- Pergaulan 

- Sekolah 

 

 

 

 

- 

-  

-  

Perilaku Seksual 

Pelajar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

 

        Variabel Bebas                          Variabel Terikat 

     

 

 

Gambar 3.1:Kerangka Konsep 

3.2 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap pelajar. 

 
3.4.2 Variabel Terikat 

 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku seksual pra nikah 

pelajar (remaja). 

 

3.3 Hipotesis Penelitian 

1. Ada hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi pelajar dengan perilaku 

seksual pra nikah 

2. Ada hubungan antara sikap pelajar dengan perilaku seksual pra nikah. 

3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel  

 

 

 

 Pengetahuan  pelajar SMA 

tentang Kesehatan Reproduksi 

 Sikap pelajar SMA tentang 

Kesehatan Reproduksi 

 

Perilaku seksual pra nikah pelajar SMA 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi 

Alat 

Pengukuran 

Skala 

Pengukuran 

Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Pengetahuan  

 

Kemampuan 

pelajar dalam 

mengetahui, 

memahami, 

dan mengerti 

mengenai  

segala sesuatu 

 

Kuesioner Data Ordinal 

 

[1] Tingkat 

pengetahuan 

kurang jika 

<60% jawaban 

benar 

[2] Tingkat 

pengetahuan 

cukup jika 60-

80% jawaban 

benar 

[3] Tingkat 

pengetahuan 

baik  jika 

>80% jawaban 

benar 

(Yayuk Farida 

Baliwati, 

2004:118). 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Kesehatan 

reproduksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap pelajar 

 

 

keadaaan 

sejahtera fisik, 

mental dan 

sosial yang 

utuh, bukan 

hanya bebas 

dari penyakit 

atau kecacatan, 

dalam segala 

aspek 

 

Sikap pelajar 

terhadap 

perilaku seksual 

pra nikah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nominal 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Sikap Positf 

jika mendapat 

T-score < 50 ke 

atas 

 [2] Sikap 

Negatif  jika 

mendapat  

T-score < 50 

(Suharrsimi 

Arikunto, 2006: 

272). 

Lanjutan (Tabel 3.1) 
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3 Perilaku 

seksual pra 

nikah  

Segala tingkah 

laku yang 

dilakukan oleh 

responden 

mengenai 

perilaku  

seksualnya, 

yaitu meliputi  

kissing, necking, 

petting, dan 

intercourse  

Kuesioner Data 

Nominal 

 

Baik, jika tidak 

melakukan 

semua semua 

perilaku 

kissing, 

necking, 

petting, 

intercourse 

Buruk, jika 

melakukan 

salah satu atau 

semua perilaku 

kissing, 

necking, 

petting, 

intercourse 

(Agus Irianto, 

2004:45)  

 

 

3.5 Jenis dan Rancangan Sampel 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Explanatory research 

dengan menggunakan pendekatan Cross sectional, maksudnya adalah 

menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat dalam waktu yang 

bersamaan.   

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130). 

Dalam penelitian ini populasi yang diteliti adalah pelajar SMA 14 Negeri Kota 

Semarang kelas XI berjumlah 243 siswa. 
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3.6.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Sedangkan sampel penilitian adalah sebagian yang diambil dari 

keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2005:79). Sampel penelitian yang digunakan adalah pelajar XI 

SMA 14 Negeri Kota Semarang dengan menggunakan dari Soekidjo 

Notoatmodjo. 

Berdasarkan kriteria Inklusi dan Eksklusi tersebut, kemudian dicari sampel 

minimal dengan menggunakan rumus Stanley Lamesshow (1997:54) sehingga 

didapat sampel sebesar 69. Rumus yang digunakan untuk mencari sampel 

minimal adalah : 

 

n= Z²1-/2.P(1-P)N 

     d²(N-1)+Z²1-/2.P(1-P) 

n= (1.96)
2
.0,5(1-0,5)243 

      0,1²(243-1)+(1,96)
2
.0,5(1-0,5) 

  

n= 3,8416.0,25.243 

     2,42+3,8416.0,25 

 

n= 236,26 

      3,41 

 

n= 69 

 

Keterangan : 

n  =  Besar sampel 

N  =  Populasi 

Z²1-/2 =  Standar deviasi dengan derajat kepercayaan (95%) = 1,96 

P = Proporsi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada  populasi. 
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Untuk proporsi atau sifat tertentu yang tidak diketahui, maka besarnya p 

yang digunakan adalah (50%) = 0,5 

d  = Besarnya toleransi penyimpangan (diharapkan tidak lebih dari 10% = 

0,1) 

 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

proportional random sampling. Caranya adalah tiap-tiap siswa SMA N 14 Kota 

Semarang diambil sampel sesuai jumlah sampel minimal yang akan di ambil, 

dengan rumus sebagai berikut. (Sudjana, 2001:173) 

 

Keterangan :  

ni : besar sampel untuk random 

n : besar sampel 

N : total populasi 

Ni : total sub populsi di startum 

Berdasarkan perhitungan rumus diatas didapatkan hasil sebagai berikut : 

Kelas  XI  A1  

 n1  = 32 

       243 X 69 

  

  = 9 

 X1  A2  

  n2      = 31 

         243 X 69 

      =  9 
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 X1 A3  

  n3     = 28 

         243 X 69 

   = 8 

 XI IPS 1 

n4  = 39 

        243 X 69 

  = 11 

 XI IPS 2 

  n5      = 30 

         243 X 69 

  = 8 

 XI IPS 3  

  n6       = 36 

        243 X 69 

  = 10 

 XI IPS 4 

  n7       = 37 

         243 X 69 

   = 10 

 XI Bahasa   

  n8       = 13 

         243 X 69 

    = 4 

3.7 Sumber data Penelitian 

 Sumber data dalam penelitian ini yaitu: 
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3.7.1  Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti dari responden selama penelitian.  

3.7.2 Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari orang lain 

yang dalam penelitian ini berasal dari instansi-instansi kesehatan yaitu dari Dinas 

Kesehatan Kota Semarang. 

3.8 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

 Instrumen penelitian adalah alat- alat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data (Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 48). Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

3.8.1 Lembar Kuesioner 

 Lembar kuesioner digunakan untuk memperoleh data pengetahuan, dan 

sikap pelajar terhadap perilaku seksual pra nikah. 

 

3.8.2 Teknik Pengambilan Data 

3.8.2.1 Metode Interview 

 Dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada 

responden dengan menggunakan bantuan lembar kuesioner. 

3.8.2.2  Metode observasi 

 Observasi dilakukan terhadap tempat penelitian. 
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3.9 Prosedur Penelitian 

3.9. 1 Awal penelitian 

1. melaksanakan observasi awal untuk mengetahui jumlah siswa di 

sekolah dengan catatan dan daftar presensi siswa di SMA Negeri 

14 Kota Semarang. 

2. Menyusun instrumen penelitian. 

3.9. 2 Tahap pelaksanaan penelitian 

1. Melakukan wawancara dengan responden penelitian. 

3.9. 3 Akhir penelitian 

1. Pencatatan data hasil penelitian. 

2. Analisis data. 

3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis data 

3.10.1 Langkah pengolahan Data   

 Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

3.10.1.1 Editing (pemeriksaan data) 

 Sebelum diolah data tersebut diteliti terlebih dahulu. Data atau keterangan 

yang telah dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika dirasakan 

masih ada kesalahan dan keraguan data. 

 

3.10.1.2 Coding (pemberian kode) 

 Data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk kalimat yang pendek atau 

panjang, untuk memudahkan analisa, maka jawaban tersebut perlu diberi kode. 

Mengkode jawaban adalah menaruh angka pada tiap jawaban. 
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3.10.1.3 Entry data (memasukkan data)  

 Data yang telah dikode kemudian dimasukkan dalam program komputer 

untuk selanjutnya diolah dengan dengan bantuan soft ware Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) 17.0 for Windows XP. 

3.10.2 Analisis Data 

3.10.2.1  Analisis Univariat 

Dilakukan terhadap masing-masing variabel dari hasil penelitian. Dalam 

hal ini pada umumnya hanya menghasilkan distibusi dan presentase dari tiap 

variabel. Dengan memuat usia, jenis kelamin responden, pengetahuan dan sikap 

pelajar dengan perilaku seksual. 

3.10.2.2 Analisia Bivarriat 

Yaitu untuk mencari hubungan variabel bebas dan variabel terikat dengan 

uji statistik yang sesuai dengan skala yang ada. Uji statistik yang digunakan Chi-

square. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

x
2
=  

(Sugiyono, 2007:107) 

Keterangan: 

x
2
 : Chi Kuadrat 

f0 : frekuensi yang diobservasi 

fh : frekuensi yang diharapkan 

n

h
k

i f

ff )( 0

1
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.2  Analisis Univariat 

Analisis univariat dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

variabel bebas (tingkat pengetahuan dan sikap pelajar) dan variabel terikat 

(perilaku seksual pra nikah pelajar) pada pelajar SMA 14 Negeri Kota Semarang 

kelas XI yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

4.2.1  Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 69  responden maka dapat 

diperoleh distribusi data tentang tingkat pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi yang dapat dilihat pada daftar tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Distribusi Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Pelajar 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Kurang 19 27,5% 

2 Cukup 35 50,7% 

3 Baik 15 21,7 % 

Jumlah 69 100% 

Sumber: Hasil penelitian Tahun 2011 

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 35 responden (50,7%) memiliki pengetahuan cukup, sebanyak 19 

responden (27,5%) memiliki pengetahuan kurang, Sedangkan yang memiliki 

pengetahuan  baik sebanyak 15 responden (21,7 %). 
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4.1.2 Sikap Pelajar 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 69 responden maka dapat 

diperoleh distribusi data tentang sikap siswa terhadap kesehatan reproduksi yang 

dapat dilihat pada daftar tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Distribusi Sikap  Siswa terhadap Kesehatan Reproduksi 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Negatif 33 47,8% 

2 Positif 36 52,2% 

Jumlah 69 100% 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 36 responden 

(52,2%) memiliki sikap positif, sedangkan yang memiliki sikap negative sebanyak 

33 responden (47,8%).  

4.1.3  Perilaku Seksual Pra Nikah 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 69 responden maka dapat 

diperoleh distribusi data tentang perilaku Seksual pra nikah meliputi KNPI yang 

dapat dilihat pada daftar tabel sebagai berikut :  

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Perilaku Seksual Pra Nikah Pelajar 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Buruk 58 84,1% 

2 Baik 11 15,9% 

Jumlah 69 100% 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 58 responden 

(84,1%)  memiliki perilaku buruk, sedangkan yang memiliki perilaku baik 

sebanyak 11responden (15,9%). 

4.2  Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian ini menggunakan rumus Chi-square, uji 

tersebut digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel bebas dan 

variabel terikat. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

diperoleh hasil analisis bivariat sebagai berikut: 

4.2.1 Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan 

Perilaku  Seksual Pra Nikah 

Hubungan antara tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan 

perilaku seksual Pra Nikah dapat dilihat dalam tabulasi sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan Perilaku 

Seksual Pra Nikah 

No Pengetahuan 

Kesehatan 

Reporduksi 

Perilaku Seksual Pra Nikah Total 
α p CC 

Buruk Baik 

n % n % n % 

0,05 

 

 

0,001 

 

 

0,480 
1 Kurang 19  100,0 0 0 19 100 

2 Cukup 32 91,4 3 8,6 35 100 

3 Baik 7 46,7 8 53,3 15 100 

 Total 58 84,1 11 15,9 69 100,0 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

Tabel di atas menunjukan bahwa sebanyak 19 sampel yang tingkat 

pengetahuannya kurang terdapat 19 (100,0%) sampel dengan perilaku buruk  dan 

0 (0%) sampel dengan perilaku baik. Dari 35 sampel yang tingkat pengetahuannya 

cukup terdapat 32 (91,4%) sampel dengan perilaku buruk dan 3 (8,6%) sampel 

dengan perilaku baik. Sedangkan dari 15 sampel yang tingkat pengetahuannya 
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baik terdapat 7 (46,7%) sampel dengan perilaku buruk dan 8 (53,3%) sampel 

dengan perilaku baik. 

Berdasarkan uji Chi-square terdapat sel yang nilai observed bernilai nol  

dan terdapat sel yang nilai expected yang kurang dari 5. Sehingga dilakukan 

penggabungan sel. Hasil uji Chi-square dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan Perilaku 

Seksual Pra Nikah ( Penggabungan Sel) 

No Pengetahuan 

Kesehatan 

Reporduksi 

Perilaku Seksual Pra Nikah 
Total α p CC 

Buruk Baik 

n % n % n % 

0,05 0,028 0,259 
1 Kurang 19 100,0 0 0 19 100 

2 Baik+ Cukup 39 78,0 11 55,9 50 100 

 Total 58 84,1 11 15,9 69 100,0 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

Tabel di atas menunjukan bahwa sebanyak 19 sampel yang tingkat 

pengetahuannya kurang 19 (100,0%) sampel dengan perilaku buruk . Dari 50 

sampel yang tingkat pengetahuannya cukup dan baik terdapat 39 (78,0%) sampel 

dengan perilaku buruk dan 11 (22,0%) sampel dengan perilaku baik. 

Berdasarkan uji Chi-square diperoleh nilai p = 0,001 pada taraf 

kepercayaan 5%. Karena nilai p = 0,028 kurang dari 0,05 (0,028<0,05). Sehingga 

Ha diterima yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan 

kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual pra nikah. Berdasarkan Symetric 

Measures didapatkan Contigency Coefficient (CC) sebesar 0,259. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa ada hubungan yang sedang antara tingkat pengetahuan kesehatan 

reproduksi dengan perilaku seksual pra nikah pada pelajar SMA 14 Negeri Kota 

Semarang kelas XI. 
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4.2.2   Hubungan antara Sikap Pelajar dengan Perilaku Seksual Pra Nikah 

Hubungan antara sikap mahasiswa terhadap kesehatan reproduksi dengan 

perilaku seksual pra nikah dapat dilihat dalam tabulasi sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hubungan antara sikap mahasiswa terhadap perilaku seksual pra nikah  

No 
Sikap 

Mahasiswa 

Perilaku seksual pra nikah 
Total α p CC Buruk Baik 

n % n % n % 

0,05 0,032 0,250 
1 Negatif 31 93,9 2 6,1 33 100,0 

2 Positif 27 75,0 9 25,0 36 100,0 

Total 58 84.1 11 15,9 69 100,0 

 Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011  

Tabel di atas menunjukan bahwa sebanyak 33 sampel yang mempunyai 

sikap negatif terdapat 31 (93,9%) sampel dengan perilaku buruk dan 2 (6,1%) 

sampel dengan perilaku baik. Dari 36 sampel yang mempunyai sikap positif 

terdapat 27 (75,0%) sampel dengan perilaku buruk dan 9 (25,0%) sampel dengan 

perilaku baik. 

Berdasarkan uji Chi-square diperoleh nilai p = 0,032 pada taraf 

kepercayaan 5%. Karena nilai p = 0,032 kurang dari 0,05 (0,032<0,05). Sehingga 

Ha diterima yang menyatakan bahwa ada hubungan antara sikap terhadap 

kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual pra nikah. Berdasarkan Symetric 

Measures didapatkan Contigency Coefficient (CC) sebesar 0,250. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa ada hubungan yang sedang antara sikap terhadap kesehatan 

reproduksi dengan perilaku seksual pra nikah pada pelajar SMA 14 Negeri Kota 

Semarang kelas XI. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Pembahasan 

5.1.1 Hubungan antara Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan 

Reproduksi dengan Perilaku Seksual Pra Nikah 

Berdasarkan uji Chi-square diperoleh nilai p=0,028 (p<0,05) sehingga Ha 

diterima. Hal ini berarti bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual pra nikah pada pelajar SMA 14 

Negeri Kota Semarang kelas XI. Hal ini disebabkan dari hasil penelitian yang  

dilakukan terhadap 69 responden diketahui bahwa sebanyak 19 responden yang 

mempunyai tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi kurang dengan perilaku 

buruk  sebanyak 19 (100,0%). Sedangkan dari 50 responden yang mempunyai 

tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi cukup dan baik dengan perilaku buruk 

sebanyak 39 (78,0%), dan responden yang mempunyai tingkat pengetahuan 

kesehatan reproduksi baik dengan perilaku baik sebanyak 11 (22,0%) responden. 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003 :121), pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang 

(overt behavior). Seseorang melakukan tindakan karena adanya pengetahuan dan 

sikap yang dimilikinya. Salah satu unsur yang diperlukan agar dapat berbuat 

sesuatu adalah mempunyai pengetahuan dan jika seseorang menghendaki sesuatu 

dapat dikerjakan dengan terus menerus maka diperlukan pengetahuan yang positif 

tentang apa yang dikerjakan, dengan kata lain tindakan yang dilandasi 
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pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan tindakan yang tanpa 

pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi maka diharapkan remaja 

dapat mengontrol perilaku seksualnya. 

 Menurut Saringedyanti (1991) dalam Annadharah dkk (2004), 

Pengetahuan tentang seksualitas dapat menjadikan individu memiliki sikap dan 

tingkah laku seksual yang sehat dan bertanggung jawab, oleh karena itu remaja 

yang memilki pemahaman secara benar dan proporsional tentang kesehatan 

reproduksi cenderung memahami perilaku serta alternatif cara yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan dorongan seks secara sehat dan bertanggung jawab 

(PKBI, 2000: 35). 

5.1.2 Hubungan antara Sikap pelajar  terhadap Kesehatan Reproduksi 

dengan Perilaku Seksual Pra Nikah  

Berdasarkan uji Chi-square diperoleh nilai p=0,032 (p<0,05) sehingga Ha 

diterima. Hal ini berarti bahwa ada hubungan antara sikap terhadap kesehatan 

reproduksi dengan perilaku Seksual Pra Nikah pada pada pelajar SMA 14 Negeri 

Kota Semarang kelas XI. Hal ini disebabkan dari hasil penelitian yang  dilakukan 

terhadap 69 responden diketahui bahwa sebanyak 33 responden yang mempunyai 

sikap negatif terhadap kesehatan reproduksi dengan perilaku buruk  sebanyak 31 

(93,9%), dan responden yang mempunyai sikap negatif terhadap kesehatan 

reproduksi dengan perilaku baik sebanyak 2 (6,1%) responden. Dari 36 responden 

yang mempunyai sikap positif  terhadap kesehatan reproduksi  dengan perilaku 

buruk sebanyak 27 (75,0%), dan responden yang mempunyai sikap positif 
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terhadap kesehatan reproduksi dengan perilaku baik sebanyak 9 (25,0%) 

responden. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita 

Zuliani (2005) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara 

religiusitas dengan perilaku seksual pranikah, yang artinya semakin tinggi 

religiusitas maka akan semakin rendah perilaku seksual pranikah disekitar kampus 

UNNES Sekaran Gunungpati. 

Remaja yang sudah bersikap positif, harus dipertahankan sikap positif 

tersebut agar tercermin pada perilaku yang baik. Sedangkan remaja yang negatif 

terhadap masalah seksualitas perlu di antisipasi, agar masalah ini tidak berdampak 

pada tindakan yang akan menjerumuskan mereka pada perilaku yang buruk 

karena akan merusak remaja sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu remaja perlu 

disadarkan akan pentingnya menghargai dan bertanggungjawab terhadap diri 

sendiri maupun lingkungannya. 

Menururt PKBI (2000: 35), remaja yang memiliki penghayatan yang kuat 

tentang nilai-nilai keagamaan, konsistensi antara nilai, sikap, dan perilaku juga 

cenderung mampu menampilkan perilaku seksual yang selaras dengan nilai yang 

diyakininya serta mencari kepuasan dari perilaku yang produktif.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperoleh suatu simpulan ada 

hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi 

dengan perilaku perilaku Seksual Pra Nikah pada pada pelajar SMA 14 Negeri 

Kota Semarang kelas XI. Yaitu : 

1. Ada hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi terhadap 

perilaku Seksual Pra Nikah pada pelajar SMA 14 Negeri Kota Semarang 

kelas XI. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual pra nikah akan 

menurun jika tingkat pengetahuan pelajar meningkat. 

2. Ada hubungan sikap pelajar tentang kesehatan reproduksi terhadap 

perilaku seksual pra nikah pada pelajar SMA 14 Negeri Kota Semarang 

kelas XI. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual pra nikah akan 

menurun jika sikap postif pelajar meningkat. 

3. Ada hubungan tingkat pengetahuan dan sikap tentang kesehatan 

reproduksi terhadap perilaku seksual pra nikah pada pelajar SMA 14 

Negeri Kota Semarang kelas XI. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku 

seksual pra nikah akan menurun jika tingkat pengetahuan dan sikap 

meningkat. 
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6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Sekolah 

Guru Bimbingan Konseling menambahkan sebuah wadah pelayanan 

konsultasi tentang kesehatan reproduksi dan melakukan pembinaan terhadap 

siswa melalui penyuluhan dan seminar tentang kesehatan reproduksi. 

6.2.2 Bagi Pelajar 

Diharapkan para pelajar dapat menghindari perilaku seks yang 

menyimpang sehingga tidak terjadi hal yang mengecewakan baik bagi keluarga, 

sekolah maupun lingkungan masyarakat.  

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang kesehatan reproduksi di 

tingkat universitas secara mendalam yang dapat ditinjau dari aspek biologi, misal 

anatomi tubuh manusia, masa menopouse dan aspek moral dan etika pergaulan di 

masyarakat. 
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KUESIONER PENELITIAN PENGETAHUAN KESEHATAN 

REPRODUKSI DAN SIKAP PELAJAR DENGAN PERILAKU SEKSUAL 

PRA NIKAH DI SMA NEGERI 14 KOTA SEMARANG TAHUN AJARAN 

2010/2011 

 

Petunjuk Pengisian Angket 
 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan anda dan jawab dengan 

sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya 

2. Selamat mengisi 

I. Identitas Dan Karakteristik Responden 

 

 No. Responden : 

 Nama (Inisial)  :  

 Umur   :  

 Jenis Kelamin  :  

1.  Laki-laki 

2.  Perempuan    

  

II. PENGETAHUAN TENTANG  KESEHATAN REPRODUKSI 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih 

1. Apa yang anda ketahui tentang reproduksi adalah… 

a. Proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi 

kelestarian hidup 

b. Proses berhentinya menstruasi pada wanita 

c. Organ dalam tubuh manusia untuk proses berkembang biak  

2. Apa yang anda ketahui tentang kesehatan reproduksi adalah … 

a. Keadaaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala 

hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, & sistem reproduksi 

b. Keadaan sehat alat reproduksi 

c. Keadaan sehat seluruh badan tanpa penyakit apapun  

3. Apa yang anda ketahui tentang perilaku reproduksi sehat adalah… 
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a. Hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan 

b. Perilaku yang di dorong oleh hasrat seksual, baik lawan jenisnya 

maupun dengan sesama jenisnya  

c. Perilaku seksual yang dilakukan setelah adanya pernikahan yang sah 

 

4.  Masturbasi (onani) dapat menimbulkan risiko sebagai berikut,kecuali… 

a. Kemungkinan tidak mengalami ejakulasi dini pada saat berhubungan 

intim  

b. Kelelahan fisik dan menyebabkan terganggunya konsentrasi 

c. Rasa bersalah, berdosa, dan rendah diri karena melakukan hal yang 

tidak disetujui oleh nilai agama dan nilai budaya. 

5. Ciuman basah (wet kissing) dapat menularkan penyakit apa, kecuali… 

a. TBC 

b. Hepatitis B 

c. Kista 

6. Berciuman (mencium bibir, leher dan sekitarnya) sambil berpelukan 

(necking) dapat menyebabkan apa, kecuali… 

a. Ketagihan (keinginan untuk mengulangi tindakan yang sama) 

b. Terangsang secara seksual (sehingga melemahkan kontrol diri dan 

akal sehat) sehingga bisa melakukan ke tahap hubungan seksual 

(intercourse) 

c. Gangguan pada syaraf 

7. Petting (keseluruhan aktivitas non intercourse, hingga menempelkan alat 

kelamin) dapat menimbulkan apa, kecuali… 

a. Kehamilan 

b. Ketagihan 

c. Terangsang secara seksual (sehingga melemahkan kontrol diri dan 

akal sehat) sehingga bisa melakukan ke tahap hubungan seksual 

(intercourse) 

 

8. Apakah risiko fisik dari hubungan seksual (intercourse) di luar 

pernikahan adalah, kecuali…… 

a. Ketagihan 

b. Terkena PMS (penyakit menular seksual) 

c. Kehamilan  

9. Apakah risiko psikis dari hubungan seksual (intercourse) di luar 

pernikahan adalah, kecuali…… 

a. Perasaan bersalah dan berdosa  

b. Perasaan senang dan nyaman 

c. Perasaan takut dan merasa puas 
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10. Berikut ini merupakan gangguan fungsi seksual, kecuali…. 

a. Impotensi 

b. Ejakulasi dini 

c. Virginitas  

11. Apakah fungsi dari pemakaian kondom adalah… 

a. Memberikan rasa nikmat  

b. Mencegah kehamilan 

c. Memberikan perlindungan supaya penis tidak lecet 

12. Kehamilan dapat terjadi, apabila… 

a. Berhubungan badan hanya sekali pada saat wanita dalam masa subur 

b. Berhubungan badan hanya sekali walaupun wanita belum pubertas 

c. Berhubungan badan  berkali-kali pada saat wanita tidak subur 

13. Usia reproduksi sehat yaitu pada usia … 

a. Usia 15-20 tahun  

b. Usia 20-30 tahun 

c. Usia 30 tahun keatas 

14. Usia kehamilan yang berisiko pada wanita adalah… 

a. Usia dari 15 sampai 20 tahun dan usia lebih dari 30 tahun 

b. Usia lebih dari 30 tahun 

c. Usia dari 20 sampai 30 tahun 

15. Apa bahayanya apabila seseorang hamil pada usia sangat muda (dibawah 

20 tahun), kecuali… 

a. Dapat terjadi kanker rahim karena belum sempurnanya 

perkembangan dinding rahim 

b. Menurunnya berbagai resiko kehamilan 

c. Dapat terjadi gangguan kejiwaan (ketakutan, sedih, tertekan dan 

malu) 

16. Penyakit menular seksual (PMS) dapat ditularkan melalui media cairan 

yang berada di dalam tubuh, kecuali… 

a. Melalui cairan keringat 

b. Melalui cairan sperma 

c. Melalui cairan darah 

17. Berikut ini adalah jenis Penyakit menular seksual (PMS) yang dapat 

ditularkan melalui hubungan seksual (intercourse), kecuali… 

a. Gonore (GO) 

b. TBC  

c. Sifilis 

18. Pencegahan penularan penyakit menular seksual yaitu dengan… 

a. Tidak melakukan hubungan seksual diluar nikah 

b. Tidak menggunakan kondom dalam berhubungan seks 
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c. Tidak setia dengan pasangannya yang sah 

19. Seseorang yang memilki perilaku beresiko tinggi terkena penyakit 

menular seksual (PMS) adalah, kecuali….….. 

a. Berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual 

b. Hubungan seksual yang tidak wajar (hubungan seks melalui dubur 

dan mulut) 

c. Seseorang yang tidak melakukan hubungan seksual dengan pekerja 

seks komersial (PSK) 

20. Penyakit menular seksual HIV/AIDS adalah penyakit yang dapat 

ditularkan diantaranya melalui … 

a. Transfusi darah dan lewat hubungan kelamin tanpa menggunakan 

kondom 

b. Hubungan kelamin tanpa menggunakan kondom dan lewat jabatan 

tangan 

c. Nafas, jabatan tangan dan bersentuhan kulit dengan penderita AIDS 

 

  

 

 

 
III.  SIKAP REMAJA TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI   

 

Berilah tanda centang (√ ) pada kolom jawaban yang anda pilih ! 

Keterangan :  

STS : Sangat Tidak Setuju, TS: Tidak Setuju, S : Setuju, SS : Sangat Setuju  

 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban  

Skor STS TS S SS 

1.  Pendidikan seks perlu diberikan pada 

remaja putri karena nantinya mereka 

akan hamil dan melahirkan 

     

2.  Khitanan /sunat merupakan tindakan 

yang perlu untuk menjaga kebersihan 

dan kesehatan alat kelamin 

     

3.  Seorang remaja tidak boleh 

berpacaran. 

     

4.  Informasi tentang seks dan kesehatan 

reproduksi tidak penting bagi remaja 

karena menjelaskan perubahan-

perubahan baik secara fisik maupun 

anatomi 
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1. IV. PERILAKU SEKSUAL PRA NIKAH  

 

 Pernah Berpacaran 1.  Ya (        )  2.  Tidak (        ) 

 

Silanglah (X) jawaban berikut sesuai kondisi saudara 

 

1.  Apakah anda pernah pergi berduaan? 

a. Pernah b. Tidak Pernah  

2.  Apakah anda pernah menggandeng tangannya saat jalan berdua? 

a. Pernah b.Tidak Pernah 

3.  Apakah anda pernah merangkul pacar anda? 

a. Pernah b. Tidak Pernah 

4.  Apakah anda pernah berpelukan pacar anda? 

a. Pernah b. Tidak Pernah 

5.  Apakah anda pernah mencium kening/pipi pacar anda? 

a. Pernah b. Tidak Pernah 

6.  Apakah anda pernah mencium bibir pasangan anda? 

a. Pernah b. Tidak Pernah 

7.  Pernahkah anda berciuman (mencium bibir, leher dan sekitarnya) sambil 

berpelukan? 

a. Pernah b. Tidak Pernah 

8.  Apakah anda pernah meraba payudara, paha dan organ kelamin 

pasangan anda? 

a. Pernah b. Tidak Pernah 

9.  Pernahkah saudara melakukan onani atau masturbasi ketika dorongan 

seks meninggi? 

a. Pernah b. Tidak Pernah 

5.  Berpacaran tidak boleh berduaan dan 

berpegangan tangan. 

     

6.  Berpacaran dengan tidak boleh 

meraba/meremas daerah sensitive 

(payudara, paha, dan organ kelamin) 

     

7.  Berpacaran tidak boleh melakukan 

hubungan seksual  

     

8.  Hamil diluar nikah tidak boleh 

melakukan aborsi  

     

9.  Seorang yang terkena PMS 

(HIV/AIDS) tidak boleh dikucilkan / 

dijauhkan dari masyarakat 

     

 

10.  Risiko psikis dari hubungan seksual 

(Intercourse) di luar pernikahan adalah 

mempunyai perasaan nyaman dan 

puas 
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10. Pernahkah anda menempelkan/menggesek-gesekan alat kelamin anda 

kepada pasangan anda dengan memakai pakaian atau tidak memakai 

pakaian? 

a. Pernah b. Tidak Pernah 

11. Pernahkan anda melakukan hubungan intim? 

a. Pernah b. Tidak Pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas dan Jawaban Anda Terjamin oleh Peneliti, 
Hanya untuk Kepentingan Ilmiah 
Terimakasih atas Kerjasamanya  
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Dokumentasi Penelitian 

 

 

Wawancara Dengan Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Responden 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wawancara Dengan Responden 
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Wawancara Dengan Responden 
 


