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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Remaja merupakan periode kritis peralihan dari anak menjadi dewasa. 

Menurut WHO remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 25 tahun 2004. Pada fase remaja terjadi 

banyak perubahan hormonal, fisik, maupun psikologis. Fase remaja ini 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. Tentunya akan 

menimbulkan banyaknya dampak negatif yang akan terjadi pada remaja. Pada 

remaja menengah dan akhir terdapat ciri perubahan sebagai bentuk mencari jati 

diri untuk menarik perhatian dari teman sebaya atau lawan jenis sehingga 

berdampak pada perilaku dengan lawan jenis atau relevan dengan perilaku 

berpacaran. Budaya perilaku berpacaran dapat meningkat menjadi kontak seksual 

pada remaja seperti berpegangan tangan, berciuman , berpelukan, hingga 

berhubungan seksual yang menimbulkan dampak negatif bagi remaja. 

Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Remaja pada tahun 2017 

presentase perempuan dan laki-laki belum kawin usia 15-24 tahun dengan jenis 

pengalaman berpacaran yaitu berpegangan tangan sebesar 77,5%, cium bibir 49% 

, dan meraba atau diraba sebesar 25,5%. 
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Menurut Kemenkes pada tahun 2015 didapatkan bahwa 62,7%  remaja di 

Indonesia telah berperilaku seks bebas di luar nikah. Remaja pada usia 17 

tahun merupakan usia tertinggi yang melakukan hubungan seksual pertama 

kali. (SDKI,2017). Setiap tahun terdapat sekitar 1,7 juta kelahiran dari 

perempuan dibawah usia 24 tahun yang sebagian adalah kehamilan yang tidak 

diingikan. (BKKNB,2016). Di Jawa Timur pada tahun 2014 tercatat 56 kasus 

kehamilan tidak diinginkan oleh remaja sekolah. (Dinkes,2015). Kehamilan 

yang tidak diinginkan tentu akan membawa beban tersendiri bagi remaja yang 

mengalami khususnya pada remaja putri yang akan menanggung beban lebih 

besar baik secara moral maupun sosial. Secara fisik, kehamilan tidak 

diinginkan pada remaja berisiko untuk menimbulkan berbagai masalah, antara 

lain risiko melahirkan bayi prematur, lahir mati, berat badan lahir rendah serta 

komplikasi pada saat persalinan. 

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mendorong remaja untuk 

melakukan perilaku seksual yang menyimpang di luar ikatan pernikahan. 

Berdasarkarkan Infodatin Kementrian Kesehatan RI 2015 mengenai proporsi 

remaja menurut Pengetahuan Kesehatan Reproduksi di Indonesia tahun 2013 

yakni pada remaja perempuan sebesar 24,4% sedangkan pada remaja laki-laki 

sebesar 26,5%. Dan bersamaan dengan hasil Survey Perilaku Kesehatan 

Remaja di Surabaya oleh tim Kementrian Kesehatan, dilaporkan hanya 20,3% 

remaja yang pernah mendengar tentang wadah atau tempat memperoleh 

informasi dan konsultasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Kurangnya 

pengetahuan mengenai dampak perilaku seks pranikah memicu remaja untuk 

melakukan perilaku seks pranikah.  
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Budaya berpacaran merupakan salah satu perilaku remaja yang paling 

banyak mendorong remaja untuk melakukan perilaku seksual menyimpang di 

luar ikatan pernikahan. Tidak siapnya fisik untuk menerima kondisi yang 

seharusnya akan membuat sebagian besar remaja pada akhirnya mencemaskan 

akan masa depan dirinya dan memilikki rasa bersalah yang akan terbawa 

semasa hidupnya nanti sehingga masa depan remaja pun yang akan menjadi 

terancam. Sebagian remaja yang hilang arah akan masa depan nya lebih 

banyak yang memilih pasrah dan memilih menikah di usia muda hingga 

terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikan nya. Pernikahan di usia muda 

tentu akan banyak memberikan dampak negatif pada remaja. Ketidaksiapan 

remaja untuk hamil dan bersalin dapat menimbulkan komplikasi pada masa 

kehamilan hingga nifas.  

Di Surabaya sistem pemilihan sekolah pada saat ini berdasarkan dengan 

sistem zonasi yaitu pemilihan sekolah berdasarkan jarak terdekat dari tempat 

tinggal. SMA “X” merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas yang dekat 

dengan lokasi eks lokalisasi di Surabaya. Dari hasil pengamatan peneliti di 

dapati kejadian siswa yang harus terpaksa drop-out atau dikeluarkan dari 

sekolah dikarenakan terjerat kasus melakukan perilaku seksual menyimpang 

yang masih berada di area sekolah.  

Dari preliminary study yang telah dilakukan oleh peneliti pada 84 remaja 

SMA di Surabaya di dapatkan hasil sebanyak 69% remaja SMA di Surabaya 

sedang dalam fase berpacaran dengan presentase remaja putri sebanyak 76,2% 

dan remaja putra sebanyak 23,8% yang terdiri dari 60% berasal dari jurusan 

non IPA dan 40% berasal dari jurusan IPA. Dengan lama menjalin hubungan 
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berpacaran > 1 tahun dan intensitas > 1 kali. Dari latar belakang di atas, maka 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul hubungan 

pengetahuan tentang dampak perilaku seks pranikah dengan perilaku 

berpacaran pada remaja di SMA “X” Surabaya.  

1.1 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan pengetahuan tentang dampak perilaku seks pranikah 

dengan perilaku berpacaran pada remaja di SMA “X” Surabaya? 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan pengetahuan tentang dampak perilaku seks 

pranikah dengan perilaku berpacaran pada remaja di SMA “X” Surabaya 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1.) Mengidentifikasi pengetahuan tentang dampak perilaku seks pranikah 

pada remaja di SMA “X” Surabaya. 

2.) Mengidentifikasi perilaku berpacaran pada remaja di SMA “X” 

Surabaya 

3.) Menjelaskan hubungan pengetahuan tentang dampak perilaku seks 

pranikah dengan perilaku berpacaran pada remaja di SMA “X” 

Surabaya. 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Teoritis 

1.) Penilitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

menjadi bahan masukan berkaitan dengan peran bidan dalam 

penanganan pada permasalahan remaja. 
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2.) Menjadi sumber informasi untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

1.3.2 Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman peneliti dalam membuat penelitian ilmiah 

2) Penilitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan di masyarakat 

khususnya para orang tua yang mempunyai anak di usia remaja. 

3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tolak ukur seberapa 

penting angka pengetauhan perilaku seks bebas dengan  perilaku 

berpacaran pada remaja. 

1.4 Risiko Penelitian  

1.4.1 Risiko Fisik 

Risiko yang dialami responden yaitu terganggunya kegiatan belajar 

mengajar atau waktu istirahat responden. Karena penelitian ini dilakukan 

pada saat hari efektif sekolah. Upaya yang dapat dilakukan yakni peneliti 

melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk mencari jam pelajaran 

yang sedang kosong. 

1.4.2 Risiko Psikologis 

Risiko yang kemungkinan dialami oleh responden yakni merasa tidak 

nyaman atas setiap pertanyaan yang terdapat pada kuisioner ,karena 

pertanyaan yang diajukan mengarah pada privasi responden. Upaya yang 

dapat dilakukan yakni responden diminta untuk tidak mencantumkan 

identitasnya dan menjelaskan bahwa penelitian ini bersifat rahasia. 

 


