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RINGKASAN 

Fase remaja merupakan fase yang sangat rawan karena keingintahuan remaja 

membuat remaja ingin mencoba hal yang baru. Keingintahuan yang besar , menyukai 

petualangan, dan tantangan serta cenderung merasa berani untuk menanggung risiko 

atas perbuatannya tanpa sebuah pertimbangan yang matang.Pengetahuan merupakan 

salah satu faktor yang mendorong remaja untuk melakukan perilaku seksual yang 

menyimpang di luar ikatan pernikahan melalui budaya berpacaran pada remaja. 

Berdasarkan penelitian yang terdahulu, dilaporkan hanya sebagian kecil dari remaja 

yang pernah mendengar tempat memperoleh informasi dan konsultasi perihal 

kesehatan reproduksi dan memiliki perilaku berpacaran yang berisiko. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan tentang dampak perilaku seks 

pranikah dengan perilaku berpacaran pada remaja.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

yang bersifat analitik dengan studi observasional dan jenis desain penelitian cross 

sectional. Populasi jumlah sampel yaitu remaja kelas X di SMA “X” Surabaya 

dengan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 56 remaja yang berasal dari 

jurusan IPS dan Bahasa dengan teknik pengambilan sampel menggunakan stratified 

random sampling. Variabel bebas adalah pengetahuan tentang dampak perilaku seks 

pranikah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni kuisioner. Variabel 

terikat adalah perilaku berpacaran pada remaja. Dari data yang terkumpul dilakukan 

uji statistik spearman rank pada tingkat kemaknaan α=0,05 

Hasil penelitian dari 56 responden menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden (55,6%) pernah memiliki pengalaman berpacaran dengan intensitas 

berpacaran terbanyak 1-3 kali (46,5%). Tingkat pengetahuan responden terhadap 

dampak perilaku seks pranikah sebagian besar dalam kategori baik (62,5%) dengan 

perilaku berpacaran risiko sedang (55,4%). Nilai koofesien korelasi menggunakan uji 

korelasi spearman didapatkan hasil sebesar 0,407 dan nilai signifikasi sebesar 0,002 

serta arah hubungan yang (+). Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan tentang dampak perilaku seks pranikah memilikki hubungan yang cukup 

dan searah terhadap perilaku berpacaran pada remaja. Hasil arah hubungan yang (+) 

dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan remaja tentang dampak 

perilaku seks pranikah, maka akan semakin ringan risiko berpacaran yang akan 

dilakukan oleh remaja. 
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ABSTRACT 

Background: Knowledge is one of the factors affecting adolescents to engage in 

sexual disorder or premarital sexual through the culture of dating. Based on previous 

research, it was reported that only a relatively small proportion of adolescents had 

heard about a place to obtain information and consultation regarding reproductive 

health. This current research aims to determine the relationship of knowledge about 

the effects of premarital sexual behavior with dating behavior in 

adolescents. Method: This research was an analytic observational method with a 

cross-sectional design. It involved 56 adolescents selected with a stratified random 

sampling technique. The independent variable was knowledge about the effects of 

premarital sexual behavior and the dependent variable was dating behavior in 

adolescents. Results: The result showed that the level of knowledge of adolescents on 

the impact of premarital sexual behavior was in a good category, while the dating 

behavior was in the moderate category. Spearman rank test results of knowledge and 

dating behavior in adolescents showed the p-values of 0.002 (p <0.05). Conclusion: 

The data show that there is a relationship between knowledge about the impact of 

premarital sexual behavior and dating behavior on adolescents. 
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