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1.1 Latar Belakang 
 

Remaja merupakan anggota masyarakat madani dan agen perubahan yang 

penting pada suatu negara. Remaja merupakan energi, talenta dan  kreativitas 

untuk memajukan perekonomian negara. Mereka memberikan kontribusi penting 

sebagai pekerja, pengusaha dan konsumen yang produktif. Untuk itu, apa yang 

dilakukan remaja saat ini akan menciptakan fondasi untuk perekonomian 

Indonesia di masa mendatang. 

Jumlah remaja di seluruh Indonesia tercatat lebih dari 70 juta jiwa atau 13 

kali lipat dari jumlah penduduk singapore, menurut Deputi Keluarga Sejahtera  

dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN. Menurut sensus penduduk pada tahun 

2010, jumlah remaja di Indonesia usia 10-24 tahun adalah sebesar 64 juta jiwa, 

artinya 27,6 % dari total penduduk Indonesia (237,6 jiwa). Sedangkan jumlah 

remaja di Jawa Timur usia 10-24 Tahun adalah sebesar 8,747 juta jiwa atau 

23,35% dari jumlah penduduk Jawa Timur (37.477 juta jiwa). Berikut adalah 

diagram jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Kemenkes RI tahun 2013. 
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Sumber :    Badan Statistik, 2010, Hasil Sensus Penduduk 
Pusat  Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi 

 
Gambar 1.1 : Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Jenis Kelamin tahun 2010 

2013 
 
 

Banyaknya jumlah remaja di Indonesia permasalahan yang dihadapi oleh 

pemerintah mengenai kenakalan remaja cukuplah pelik salah satu permasalahan 

yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah tingginya angka pernikahan dini. 

Pernikahan dini yaitu mereka perempuan yang berumur 15-19 tahun itu sudah 

menikah pada interval umur itu. Sekarang sedang tinggi di    Indonesia, hampir 50 

% dari 2,5 juta pernikahan per tahun itu adalah kelompok usia di bawah 19 

tahun.Mereka disebut sebagai kelompok usia pernikahan dini. Ada yang mulai  

dari angka 11, 12 sampai 19, tapi kelompok yang terbanyak itu ada di 15, 19 itu 

sekitar 48 %. 
 

Dapat dilihat dari segi anatomi, psikologinya, psikisnya, kejiwaannya itu 

belum cukup matang sebenarnya pada umur seperti itu untuk melakukan 

pernikahan. Keputusan menikah itu boleh jadi bukan mereka yang 

membuat.Berdasarkan  data  dari  kemenkes  RI  penduduk  Indonesia  yang  telah 
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melakukan pernikahan dini pada usia awal remaja yaitu usia 15 tahun telah  

banyak dilakukan hal ini didukung dari diagram berikut berdasarkan data 

penggunaan KB pada usia 15 – 49 tahun. Dari diagram berikut dapat dijadikan 

sebagai salah satu indikator bahwa remaja awal juga banyak yang melakukan 

pernikahan dini. 

 

Sumber : Riskesdas 2013. Badan Litbangkas Kemenkes RI, 2014 
 

Gambar 1.1.1 :Presentase Pemakaian Alat/Cara KB Pada Wanita Usia Subur (15-
49  Tahun) Yang Berstatus Kawin Di Indonesia. Riskedas  2013 

 
 

Berikutnya ini akan diikuti dengan perceraian yang juga tinggi angkanya, 

kemudian kematian ibu bersalin juga tinggi angkanya dari survei demografi dan 

kesehatan indonesia 2013. Ini sebenarnya adalah ancaman terhadap kekuatan dan 

ketahanan nasional kita.Banyak cara dilakukan oleh Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengatasi pemasalahan 

pernikahan dini  yang masih  sering terjadi pada  remaja di  Indonesia diantaranya 
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adalah promosi. Di antara alat promosi pemasaran, periklanan dipercaya sebagai 

pilihan yang tepat bagi produsen yang menghasilkan consumer goods dengan 

frekuensi penggunaan tinggi. Hal ini karena periklanan dalam menyampaikan 

informasi dapat menjangkau konsumen potensial maupun aktual yang lebih luas 

dibandingkan dengan alat promosi pemasaran yang lain (Kotler, 2003). 

Menurut Eka dan Saliman (2001), meskipun tidak secara langsung 

berakibat pada pembelian, iklan merupakan sarana utnuk membantu pemasaran 

yang efektif untuk menjalin komunikasi antar perusahaan dengan konsumen. 

Namun, iklan tidak selalu menampilkan produk atau jasa yang bernuansa profit. 

Ada kalanya iklan menayangkan tema sosial dimana hal ini bermanfaat bagi 

khalayak banyak. Tema sosial tersebut tentunya tidak memiliki muatan komersial 

yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. 

Iklan dengan nuansa sosial biasa dikenal dengan nama Iklan Layanan 

Masyarakat (ILM). Iklan ini mengajak kepada konsumen, yang notabene 

merupakan masyarakat, untuk mengubah perilakunya sehubungan dengan tema 

tersebut. Iklan semacam ini menyajikan pesan-pesan sosial yang dimaksudkan 

untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang 

harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keserasian dan 

kehidupan umum (Kasali, 1992).ILM (iklan layanan masyarakat) sendiri 

merupakan suatu tools dari kegiatan kampanye yang masuk dalam konsep 

pemasaran sosial yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat. 

Kampanye dilakukan sebagai salah satu cara untuk membuat masyarakat 

memahami  perilaku  atau  kebiasaan  yang  lebihbaik  dari  sebelumnya.  Perilaku 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA... SYLVINA RIZKA



5 
 

 
 
 

yang ingin dirubah dengan pola pemasaran semacam ini adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan orang atau badan lainnya. Seperti upaya yang dilakukan oleh 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN ) melalui 

pengembangan pengemasan program bertajuk Generasi Berencana (GenRe) 

dilaksanakan melalui tayangan iklan layanan masyarakat dengan menggunakan 

media televisi.Sosialisasi program iklan layanan masyarakat Generasi Berencana 

(GenRee) BKKBN bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi atau 

meningkatkan kembali generasi muda, khususnya remaja/mahasisawa tentang 

pentingnya pendewasasan usia perkawinan dan perencanaan keluarga melalui 

tayangan iklan layanan masyarakat di media telivisi. Melalui penggunaan media 

tersebut diharapkan pengetahuan generasi muda akan meningkat dan akan 

mempengaruhi sikap dan mendorong untuk menunda usia perkawinan guna 

perencanaan keluarga yang lebih matang. 

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (BKKBN) untuk Generasi Berencana (GenRe) telah ditayangkan 

BKKBN di media televisi dan ditujukan kepada remaja usia 10 – 24 tahun baik 

yang masih sekolah ataupun yang masih kuliah tetapi dikhususkan bagi mereka 

yang belum menikah. Salah satu versi iklan BKKBN program GenRe (Generasi 

Berencana) bertujuan untuk memfasilitasi remaja agar dapat memahami dan 

mempraktikan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan 

remaja sebagai dasar untuk memwujudkan generasi berencana. 

Dalam penelitian ini peneliti versi yang telah dibuat oleh BKKBN 

diantaranya adalah versi “Keong Racun”       diperankan oleh artis pendatang baru 
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yang terkenal melalui video youtube, pada iklan ini menceritakan bahwa enggan 

untuk melakukan kawin muda karena akan banyak menimbulkan masalah, nikah 

perlu rencana dan saatnya generasi muda yang berencana. 

Malang adalah salah satu kota besar yang berlokasi di Jawa Timur,  

Malang saat ini merupakan kota pariwisata, pendidikan serta kota industri. Kota 

malang dipenuhi oleh berbagai sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga 

pendidikan formal maupun non formal. Hal ini menandakan banyaknya penduduk 

kota Malang yang berusia remaja, dengan banyaknya remaja yang ada di Kota 

Malang masalah yang ditimbulkan akibat remaja juga tidak sedikit salah satunya 

adalah masalah yang ditimbulkan dari keinginan menikah yang terlalu dini. Pada 

tahun 2013 berdasarkan Pengadilan Agama mencatat pasangan yang menikah di 

bawah umur dan mengajukan dispensasi menikah mencapai 72 pasangan. 

Mereka yang mengajukan dispensasi menikah rata-rata berusia 18 tahun 

untuk laki – laki dan di bawah 16 tahun untuk yang perempuan. Sesuai UU  

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, batasan minimal usia menikah bagi laki-

laki yakni usia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Pada tahun 2011 

tercatat 26.961 peristiwa pernikahan dan 8.250 peristiwa pernikahan atau 30,6 

persen perkawinan dilakukan pasangan usia subur (PUS) antara 16 sampai 18 

tahun. Jumlah PUS pelaku pernikahan dini bertambah 277 pasangan pada tahun 

2012 hingga PUS pelaku pernikahan dini berjumlah 8.515 peristiwa pernikahan 

atau adanya peningkatan sebesar 32,6 persen dari total 26.119 peristiwa 

pernikahan. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA... SYLVINA RIZKA



7 
 

 
 
 

Pasangan Usia Subur (PUS) berusia di bawah 20 tahun dianggap belum 

siap menikah karena belum matang fisik, mental, dan ekonomi. Mereka memang 

tidak mempunyai bekal cukup untuk berumah tangga, tapi justru mereka memiliki 

kesempatan besar untuk mendapat anak lebih dari dua orang. Adapun Pasangan 

Usia Subur (PUS) ideal untuk menikah berusia antara 20 sampai 35 tahun. 

Meningkatnya jumlah pernikahan dini turut memacu laju pertambahan jumlah 

penduduk yang kini berskala 0,8 persen. 

Meski turun dari 1,1 persen di tahun 2009, angka 0,8 itu masih melebihi 

rata-rata laju pertambahan penduduk Jawa Timur sebesar 0,7 persen. Berdasarkan 

data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui per 31 Desember 2012 

diketahui penduduk Kabupaten Malang berjumlah 3.043.613 jiwa, yang terdiri  

dari 1.524.633 pria dan 1.518.980 perempuan. 

Terdapat 10 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Malang, salah 

satunya adalah SMA Negeri 2 Malang. SMA Negeri 2 Malang beralamatkan di Jl 

Laksamana Martadinata no 84 Malang dengan lokasi yang berdekatan dengan 

daerah terminal Gadang dan berseberangan langsung dengan fly over. Lokasi ini 

sangatlah strategis karena hampir dilewati oleh angkutan umum, namun untuk 

lokasi sebuah sekolah SMA Negeri 2 sangatlah ramai dengan kendaraan. 

Kebanyakan siswa di SMA Negeri 2 Malang mempunyai latar belakang pekerjaan 

orang tua yang berpenghasilan menengah. 

Hal ini menyebabkan tidak semua dari siswa – siswi SMA Negeri 2 

Malang berkeinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan 

tinggi jika mereka memiliki kemampuan akademik rata – rata atau dibawah rata  – 
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rata. Tidak banyak dari siswa – siswi SMA Negeri 2 Malang berkeinginan untuk 

bekerja bahkan tidak jarang yang memutuskan untuk menikah setelah mereka 

lulus dari SMA Negeri 2 Malang. 

Dari data jumlah siswa sesudah lulus sekolah pada tahun 2014 terdapat 36 

siswa yang tercatat memilih untuk menikah, begitu juga pada tahun 2013 terdapat 

18 siswa, tahun 2012 terdapat 20 siswa, tahun 2011 terdapat 64 siswa dan pada 

tahun 2010 sebanyak 60 siswa memilih untuk menikah. 

Berdasarkan uraian tersebut, periklanan merupakan hal yang penting dalam 

kegiatan pemasaran sosial suatu instansi untuk memasarkan produk atau ide sosial 

mereka kepada masyarakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai efektivitas iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh 

BKKBN dengan tema Generasi Berencana (GenRe) serta bagaimana implikasinya 

terhadap sikap khalayak sasaran. Penelitian ini mengambil judul “Perbedaan 

Pengetahuan Dan Sikap Remaja Sebelum Dan Sesudah Terpapar Iklan Layanan 

Masyarakat ”. 

1.2 Identifikasi Masalah 
 

Masyarakat modern adalah masyarakat konsumtif. Bagi masyarakat 

konsumtif, saat ini hampir tidak ada ruang dan waktu tersisa untuk menghindari 

diri dari serbuan berbagai informasi yang berurusan disajikan berbagai informasi 

yang menstimulasi konsumsi melalui iklan di TV, koran, ataupun majalah. Dalam 

hal ini iklan merupakan sarana termuda untuk menyampaikan pesan dan informasi 

ke dalam masyarakat. “ Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk 

khalayak   ramai   agar   tertarik   pada   barang   dan   jassa   yang   ditawarkan. 
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Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa yang dijual, di 

pasang di media massa seperti koran dan majalah, atau ditempat – tempat  

umum” (kamus besar bahasa Indonesia). 

Jumlah penduduk remaja usia 10 – 24 tahun berdasarkan hasil sensus 

penduduk 2010 mencapai 67 juta jiwa atau sekitar 30% dari total penduduk, para 

remaja ini mempunyai permasalahan yang sangat kompleks seiring dengan masa 

transisi yang dialaminya. Remaja sebagai generasi penerus bangsa tentunya akan 

menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang ternyata saat ini kondisinya 

cukup memprihatinkan. Masalah yang menonjol di kalangan remaja diantaranya 

adalah masalah seksualitas (kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi), 

terinfeksi Penyakit Menular Seksual (IMS), HIV dan AIDS, penyalahunaan 

NAPZA dan sebagainya. 

Dengan program Generasi Berencana (GenRe), yakni program 

dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja 

sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, 

berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh 

perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi, diharapkan mampu mengatasi 

persoalan kuantitas dan kualitas penduduk (khususnya remaja) sekaligus. Dengan 

program yang sasarannya remaja (usia 10 -24 tahun) dan belum menikah,  

keluarga dan masyarakat peduli remaja, diharapkan mampu mempromosikan 

penundaan usia kawin, penyediaan informasi kesehatan reproduksi seluas-luasnya 

melalui PIK Remaja sehingga tidak terjebak pada penyalahgunaan Napza, HIV 

dan  AIDS   maupun  kehamilan   yang  tidak   diinginkan   serta  mempromosikan 
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perencanaan berkeluarga dengan sebaik-baiknya (kapan menikah, kapan 

mempunyai anak, berapa jumlah anak dsb). 

Pemerintah melalui institusinya BKKBN telah melaksanakan dan 

mengembangkan program Generasi Berencana (GenRe) salah satunya adalah 

dengan membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM), iklan yang dibuat ini 

bertujuan untuk mengajak masyarakat terutama kaum remaja untuk mulai 

memiliki perhatian lebih mengenai kehidupan berencana. Iklan Layanan 

Masyarakat yang dibuat dan disosialisasikan melalui televisi ileh BKKBN 

sangatlah banyak maka peneliti memilih dua video Generasi Berencana (GenRe) 

yaitu iklan yang dibintangi oleh shinta dan jojo dengan judul keong racun dengan 

durasi 30 detik dalam iklan ini menyeritakan tentang enggan untuk kawin muda. 

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian perbedaan pengetahuan dan sikap remaja sebelum dan sesudah terpapar 

iklan layanan masyarakat pada iklan pernikahan dini di televisi pada siswa SMA 

Negeri 2 Malang. 

1.3 Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 
 

Latar belakang penulisan permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 
 

1. Bagaimana pengetahuan siswa SMA Negeri 2 Malang tentang generasi 

berencana sebelum terpapar oleh iklan versi Generasi Berencana 

(GenRe) yang dibuat oleh BKKBN. 

2. Bagaimana sikap siswa SMA Negeri 2 Malang generasi berencana 

setelah terpapar oleh iklan versi Generasi Berencana (GenRe) yang 

dibuat oleh BKKBN 
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3. Bagaimana perbedaan pengetahuan siswa SMA Negeri 2 Malang  

tentang generasi berencana sebelum dan setelah terpapar oleh iklan versi 

Generasi Berencana (GenRe) yang dibuat oleh BKKBN 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

1.4.1 Tujuan Umum 
 

Membandingkan perbedaan pengetahuan dan sikap remaja sebelum dan 

sesudah terpapar media iklan yang dibuat oleh BKKBN. 

1.4.2 Tujuan Khusus 
 

1. Mengetahui pengetahuan responden sebelum dan sesudah terpapar  

media iklan yang dibuat oleh BKKBN. 

2. Mengetahui sikap responden sebelum dan sesudah terpapar media iklan 

yang dibuat oleh BKKBN. 

3. Menganalisa perbedaan pengetahuan remaja sebelum dan sesudah 

terpapar media iklan yang dibuatoleh BKKBN. 

4. Menganalisa perbedaan sikap remaja sebelum dan sesudah terpapar 

media iklan yang dibuatoleh BKKBN. 

5. Menganalisa efektifitas media iklan yang dibuat oleh BKKBN 
 

6. Mengetahui respon responden kedepan setelah mendapatkan informasi 

dari media iklan yang dibuat oleh BKKBN. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

antara lain : 

1. Bagi sekolah 
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Memberikan gambaran pengetahuan dan sikap siswa sebelum dan sesudah 

terpapar iklan layanan masyarakat 

2. Bagi Peneliti 
 

a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengetahuan 

tentang perbedaan pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah 

terpapar iklan layanan masyarakat. 

b. Mengembangkan pengetahuan dalam bidang pengetahuan dan 

penyusunan karya tulis mengenai perbedaan pengetahuan dan sikap 

sebelum dan sesudah terpapar iklan layanan masyarakat pada siswa – 

siswi SMA Negeri 2 Malang. 

3. Bagi peneliti lainnya 
 

Sebagai acuan dalam melanjutkan penelitian sebelumnya khususnya yang 

berkaitan dengan studi perbedaan pengetahuan dan sikap sebelum dan 

sesudah terpapar iklan layanan masyarakat. 

4. Bagi BKKBN 
 

Memberikan gambaran pada keefektivan media yang telah dibuat oleh 

BKKBN, yaitu adanya peningkatan pengetahuan maupun sikap. 
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