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BAB 1 

PENDAHULUAN  

  

1.1 Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Masalah 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari fisik, psikis maupun 

sosial dari anak-anak ke masa dewasa. Remaja merupakan generasi penerus 

bangsa yang diharapkan menjadi sumber daya potensial generasi di masa 

mendatang. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat 

menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Kelompok yang 

rentan terhadap pengabaian hak-hak kesehatan reproduksi di Indonesia adalah 

remaja. Remaja merupakan korban diam yang sering dihakimi secara tidak 

adil. Pada kenyataannya usia remaja adalah usia dimana organ reproduksi 

rentan terhadap infeksi saluran reproduksi, kehamilan, dan penggunaan obat-

obatan.  Pada tahun 2010 jumlah remaja umur 10-24 tahun sangat besar yaitu 

sekitar 64 juta atau 27,6% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 

juta jiwa. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah penduduk terutama 

pada usia remaja 10-24 tahun 65,7 juta. Melihat jumlahnya yang sangat besar, 

maka remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan menjadi 

manusia yang sehat jasmani, rohani, mental dan spiritual (BKKBN, 2012; 

BKKBN 2014; Sensus Penduduk, 2010; Efendi, 2009).  

Salah satu dari sekian banyak perilaku remaja yang dapat 

menimbulkan masalah bagi kesehatan remaja adalah perilaku seksual 
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pranikah atau seks bebas. Hubungan seksual pranikah (premarital sex) adalah 

kontak seksual yang dilakukan remaja dengan lawan jenisnya atau teman 

sesama jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Perilaku hubungan seksual 

pranikah dapat menyebabkan berbagai masalah bagi kesehatan, sosial, dan 

ekonomi bagi remaja maupun bagi orang tua (BKKBN,2013).   

Terdapat  beberapa faktor yang dapat berperan dalam terjadinya 

permasalahan seksual pada kalangan remaja, antara lain perubahan-perubahan 

hormonal yang dapat meningkatkan hasrat seksual remaja, penyebaran 

informasi yang salah misalnya dari buku-buku dan VCD porno, rasa ingin 

tahu (curiousity) yang sangat besar, dan kurangnya pengetahuan yang mereka 

peroleh dari orang tua karena orang tua beranggapan hal tersebut tabu untuk 

dibicarakan, (Sarwono, 2006). 

Pada kelompok usia remaja masih terdapat berbagai permasalahan 

yang dihadapi, antara lain rendahnya usia kawin pertama wanita, kehamilan 

yang tidak diinginkan, seksualitas pranikah, narkoba penyakit menular seksual 

dan  HIV/AIDS serta berbagai masalah lainnya yang berpotensi membuat 

masa depan remaja itu menjadi suram yang akhirnya mempengaruhi masa 

depan bangsa. Badan PBB untuk masalah anak, UNICEF menyatakan jumlah 

kematian HIV/AIDS di kalangan remaja di seluruh dunia meningkat hingga 

50 persen antara tahun 2005 dan 2012 dan menunjukkan tren 

mengkhawatirkan. UNICEF menyebutkan, sekitar 71.000 remaja berusia 

antara 10 dan 19 tahun meninggal dunia karena virus HIV pada tahun 2005. 
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Jumlah itu meningkat menjadi 110.000 jiwa pada tahun 2012. Diketahui 

jumlah kasus HIV/AIDS tahun 2014 di Jawa Timur 19.762, angka tersebut 

adalah 3 tertinggi di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan pada Oktober 

2013 menunjukkan, dari Juli sampai dengan September 2013 jumlah infeksi 

HIV baru yang dilaporkan sebanyak 10.203 kasus, sedangkan jumlah kasus 

baru AIDS yang dilaporkan sebanyak 1.983 kasus. Secara kumulatif jumlah 

kasus AIDS sampai dengan bulan Juni tahun 2014 sebesar 8.908 kasus. 

(Dirjen P2PL Kemenkes RI, 2014).  

Survey BKKBN pada akhir 2008 mengungkapkan 63% remaja di 

beberapa kota besar di Indonesia melakukan seks pranikah. Pada tahun 2012 

mengenai Perilaku Seksual di kalangan remaja SMP dan SMA didapatkan 

dari 4.726 responden, sebanyak 97 persen mengatakan pernah menonton 

pornografi, dan 21,26 persen sudah pernah melakukan aborsi. Terjadinya 

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) yang berakhir pada kejadian aborsi yang 

terutama dilakukan oleh remaja sebagai solusi dari hasil perbuatan seks 

pranikah. Bedasarkan data pilar PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia) tahun 2006 ditemukan 173 kasus KTD, pada tahun selanjutnya 

2009 ditemukan 402 kasus KTD, dan pada tahun 2010 terdapat 452 kasus 

KTD.  

Bedasarkan data BKKBN 2014 terdapat 46 persen remaja berusia 15-

19 tahun sudah pernah melakukan hubungan seksual. Sensus Nasional 

menunjukkan 48-51 persen perempuan hamil adalah remaja. Hal ini 
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disebabkan karena kemudahan penggunaan akses dan media yang tersedia, 

mudahnya mengakses tayangan online yang banyak menampilkan ponografi 

yang membuat remaja ketagihan, serta pemantauan dan pengenalan 

pendidikan seksual yang tepat pada remaja dan pendidikan tentang reproduksi 

yang masih minim, yang sebenarnya pemberian pendidikan semacam ini 

sangat diperlukan agar remaja bisa mengontrol seksualitas remaja (BKKBN, 

2014).  

Meningkatnya jumlah remaja yang melakukan hubungan seksual akan 

berdampak pada meningkatnya angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh 

anak maupun remaja. Dari 3.339 kasus yang dilaporkan kepada Komnas Anak 

pada 2013, sebanyak 58 persen merupakan kasus kejahatan seksual. Dari 

jumlah tersebut, 16 persen pelaku kejahatan seksual merupakan anak dan 

remaja. Angka tersebut meningkat pada tahun 2014, terdapat 1.039 kasus 

yang dilaporkan ke Komnas Anak. Lebih dari 50 persennya merupakan kasus 

kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut, 23 persen pelakunya merupakan 

anak-anak dan remaja.  

Demi mengantisipasi permasalahan pada remaja maka salah satu 

upaya pemerintah yang dilakukan melalui program Pusat Informasi Konseling 

Remaja (PIK- R). PIK- R merupakan salah satu wadah kegiatan program 

kesehatan reproduksi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja yang 

tujuannya untuk memberikan informasi dan memberikan pelayanan serta 

konseling mengenai kesehatan reproduksi serta kegiatan penunjang lainnya. 
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Pendidikan kesehatan reproduksi remaja sebenarnya tidak hanya sebatas pada 

penyampaian materi, namun lebih dari pada itu pendidikan kesehatan 

reproduksi yang diwujudkan dalam program PIK- R harus mampu menjawab 

kebutuhan remaja akan informasi kesehatan reproduksi yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta akses konseling saat terdapat ketidakpahaman, 

kesulitan dan permasalahan yang muncul dari kesehatan reproduksi 

(Imron,2011) 

Program PIK- R adalah program untuk membantu remaja agar tegar 

dari resiko TRIAD KRR (seksualitas, narkotika, HIV dan AIDS), dan 

memiliki status sistem reproduksi yang sehat melalui peningkatan komitmen, 

pemberian informasi, pelayanan konseling, rujukan medis dan pendidikan 

kecakapan hidup. Survey yang dilakukan DKT Indonesia menunjukkan 

bahwa 81% dari 487 responden menyatakan lebih nyaman mendiskusikan 

masalah seksualitas dengan teman, dan sebanyak 25% merasa nyaman 

membahas masalah tersebut dengan pacar, hanya terdapat 8% yang merasa 

nyaman untuk membahas masalah seksualitas dengan orang tua mereka 

terutama ibu (BKKBN, 2008).  

 

1.2 Kajian Masalah  

Perilaku Seksual anak SMP dan SMU di Indonesia menurut data 

Komisi Nasional Perlindungan Anak 2008, didapatkan sebanyak 93,7% 

pernah melaukan ciuman, petting, dan oral seks, sebanyak  62,7% remaja 
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sudah tidak perawan, serta 21,2% remaja SMU pernah aborsi. Survey 

BKKBN pada akhir 2008 mengungkapkan 63% remaja di beberapa kota besar 

di Indonesia melakukan seks pranikah. Pada tahun 2012 mengenai Perilaku 

Seksual di kalangan remaja SMP dan SMA didapatkan dari 4.726 responden, 

sebanyak 97 persen mengatakan pernah menonton pornografi, bahkan 21,26 

persen sudah pernah melakukan aborsi. Data Sensus Nasional menunjukkan 

48-51 persen wanita hamil adalah remaja.  

Pada umumnya remaja tidak memiliki pengetahuan yang akurat 

tentang kesehatan reproduksi. Selain itu, remaja juga tidak memiliki akses 

terhadap pelayanan dan informasi kesehatan reproduksi. Informasi biasanya 

hanya dan teman dan/atau media, yang biasanya sering tidak akurat. Hal inilah 

yang menyebabkan remaja perempuan rentan terhadap kematian maternal, 

kematian anak dan bayi, aborsi tidak aman, penyakit menular seksual, 

kekerasan/pelecehan seksual, narkoba serta menderita HIV/AIDS (Sallika, 

2010).  

Informasi yang mereka dapat minim, mereka juga kurang menerima 

penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dalam hal ini dukungan 

pengetahuan sangat diperlukan sebagai tuntunan siswa dalam berprilaku sehat 

dan terarah. Kurangnya kesediaan mengenai informasi yang akurat dan benar 

mengenai kesehatan reproduksi, hal ini akan memaksa remaja untuk mencari 

akses dan melakukan eksplorasi sendiri. Majalah, buku dan film pornografi 

dan pornoaksi memaparkan kenikmatan hubungan seks tanpa mengajarkan 
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tanggung jawab dan risiko yang harus dihadapi, menjadi acuan utama mereka. 

Mereka juga mempelajari seks dari internet. Pada hasilnya, remaja yang 

dahulu masih malumalu kini sudah melakukan hubungan seks di usia dini, 

yakni 13-15 tahun (Depsos RI, 2008).   

Salah satu upaya pemberian informasi adalah melalui promosi 

kesehatan. Promosi kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 

metode dan media yang disesuaikan dengan sasaran. Cara efektif dalam 

pendekatan kelompok adalah dengan metode ceramah dan diskusi. Pada 

metode ceramah dan diskusi dapat terjadi proses perubahan perilaku kearah 

yang diharapkan melalui peran aktif sasaran dan saling tukar pengalaman 

sesama sasaran (Notoatmodjo, 2007). 

Metode diskusi merupakan metode yang biasanya dipergunakan dalam 

pembelajaran orang dewasa, karena dengan metode diskusi mereka dapat 

berpartisipasi aktif untuk menyumbangkan pemikiran, gagasan dalam 

kegiatan diskusi. Dalam metode diskusi tidak lagi diarahkan oleh guru, atau 

pemberi materi, namun dalam metode ini diharapkan audien dapat 

mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Melalui metode diskusi dapat 

mengubah pola prilaku afektif siswa secara konkret. Metode diskusi 

membutuhkan banyak waktu dalam membahas suatu topik atau pokok 

masalah.  Diskusi diartikan sebagai percakapan responsive yang dijalin oleh 

pertanyaan-pertanyaan problematis yang diarahkan untuk memecahkan 

masalah.  (James Pomham, 1994; Mulyasa, 2006). 
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Metode ceramah merupakan bentuk penyajian informasi secara lisan, 

baik formal berlangsung selama 45 menit, maupun informal yang hanya 

berlangsung selama lima menit. Walaupun terdapat kelemahan yang tampak 

dalam metode tersebut seperti tidak memberikan kesempatan kepada audien 

untuk memperaktikkan prilaku yang sesuai dengan tema yang diberikan, 

ceramah dapat bermanfaat bagi siswa, dan tidak terbatas dengan usia. Cermah 

memungkinkan kepada pemberi ceramah untuk menyampaikan topik dengan 

perasaan, cara penyampaiannya, intonasi atau tekanan suara dalam 

penyampaian, maupun gerakan atau bahasa tubuh. Topik yang diberikan dapat 

dibuat sederhana dan menarik.   

Salah satu upaya pemberian pendidikan kesehatan adalah melalui 

promosi kesehatan. Promosi kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai metode dan media yang disesuaikan dengan sasaran. Cara efektif 

dalam pendekatan kelompok adalah dengan metode ceramah dan diskusi. 

Pada metode ceramah dan diskusi dapat terjadi proses perubahan perilaku 

kearah yang diharapkan melalui peran aktif sasaran dan saling tukar 

pengalaman sesama sasaran (Notoatmodjo,2007). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa remaja mempunyai masalah 

yang sangat kompleks seiring dengan masa transisi yang dialami remaja. 

Masalah yang menonjol dikalangan remaja yaitu  permasalahan seputar 

TRIAD KRR, 3 (tiga) masalah yang akan/sering dihadapi remaja (Seksualitas, 

HIV dan AIDS serta Napza), rendahnya pengetahuan remaja mengenai 
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kesehatan reproduksi remaja relative rendah yaitu 19,8%. Hasil Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan bahwa 

pengetahuan remaja mengenai Kesehatan reproduksi remaja relative rendah. 

Remaja perempuan yang tidak mengetahui perubahan fisiknya sebanyak 

13,3%. Dan hampir separuh (47,9%) remaja perempuan tidak mengetaui 

mengenai masa suburnya. (SDKI 2007). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Eka dkk menunjukkan 

responden dengan pengetahuan yang tinggi dalam penyalahgunaan narkoba 

memiliki upaya pencegahan yang baik terhadap penyalahgunaan narkoba. 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Maolinda dkk tahun 2012 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan terhadap pengetahuan 

dan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Kencana dan Hastutik menyatakan terdapat hubungan antara 

tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dengan sikap seks 

pranikah.  

Hasil studi pendahuluan dengan pembagian kuesioner berisi 25 

pertanyaan mengenai kesehatan reproduksi yang dilakukan di SMP Ambulu 

pada 10 responden didapatkan data sebagai berikut; responden yang 

pengetahuannya baik sebanyak 2 orang (20%) dan yang mempunyai 

pengetahuan kurang sebanyak 2 orang (20%) serta pengetahuan rendah 

sebanyak 6 orang (60%). Apabila pengetahuan remaja mengenai kesehatan 

remaja dan akibat dari prilaku remaja yang tidak sehat ini tidak ditanggulangi 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ALDI FEBRIAN W.



PERBANDINGAN TINGKAT PENGETAHUAN ...

10 
 

maka akan menganggu perilaku dan perkembangan kehidupan remaja, baik 

secara individual maupun secara sosial.   

SMP Kartika IV-6  Ambulu dan SMP Islam Ambulu  merupakan SMP 

swasta yang mempunyai mempunyai karakteristik yang sama, yaitu berada 

dalam satu wilayah kecamatan Ambulu serta wilayah ramai penduduk, 

memiliki karakteristik sosial budaya yang hampir sama, dan pada ke-dua SMP 

tersebut belum mempunyai kegiatan PIK- Remaja di masing-masing sekolah. 

Bedasarkan hasil survey peneliti di SMP Islam dan SMP Kartika IV-6 , guru 

mengaku bahwa masih belum terdapat kegiatan PIK-Remaja yang berasal dari 

BKKBN, maupun kegiatan sejenisnya. Remaja juga kurang mengetahui 

kesehatan reproduksi remaja secara luas. Terdapat sumber yang menyatakan 

bahwa terdapat remaja yang terpaksa keluar dari sekolahnya dan tidak dapat 

melanjutkan pendidikannya lagi dikarenakan kehamilan yang tidak 

diinginkan. Peneliti juga sempat melihat kejadian yang kurang menyenangkan 

saat berkunjung di SMP, yaitu dimana remaja lelaki melakukan pelecehan 

seksual dengan berusaha memegang area dada remaja perempuan yang 

dianggap hanya sebuah permaian belaka.  

Dari sebab masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “perbandingan tingkat pengetahuan antara metode 

ceramah dan metode diskusi mengenai kesehatan reproduksi melalui pusat 

informasi konseling remaja (PIK- R) di SMP Islam dan SMP Kartika IV-6  

Ambulu” yang harapannya dengan meningkatnya pengetahuan mengenai 
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kesehatan reproduksi akan memberikan dampak positif terhadap perilaku 

remaja sehingga menjadikan remaja berwawasan dan sehat. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah apakah 

ada perbedaan tingkat pengetahuan remaja yang diberi informasi dengan 

metode diskusi dengan metode ceramah melalui pusat informasi konseling 

remaja (PIK-R) mengenai kesehatan reproduksi di SMP Ambulu? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum :  

Membandingkan tingkat pengetahuan remaja yang diberi informasi 

dengan metode diskusi dengan metode ceramah melalui pusat 

informasi konseling remaja (PIK-R) mengenai kesehatan reproduksi di 

SMP Ambulu 

1.4.2 Tujuan Khusus : 

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan remaja yang diberi informasi 

dengan metode diskusi melalui PIK-Remaja mengenai kesehatan 

reproduksi di SMP Kartika IV-6  Ambulu 

2. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan remaja yang diberi informasi 

dengan metode ceramah melalui PIK-Remaja mengenai kesehatan 

reproduksi di SMP Islam Ambulu 
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3. Membandingkan tingkat pengetahuan remaja yang diberi informasi 

dengan metode diskusi dengan metode ceramah  melalui pusat 

informasi konseling remaja (PIK-R) mengenai kesehatan reproduksi di 

SMP Ambulu  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Instansi  

Memberikan gambaran adanya pengaruh program PIK – Remaja terhadap 

pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduks dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penyampaian materi mengenai kesehatan reproduksi 

dengan menggunakan salah satu metode penyuluhan menggunakan 

metode ceramah maupun dengan metode diskusi di kalangan remaja SMP, 

dan bermanfaat untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa terhadap 

kesehatan reproduksi.  

2. Bagi Masyarakat  

Masyarakat dapat menggunakan salah satu metode diskusi sebagai 

penyampaian pesan maupun teori mengenai kesehatan reproduksi  

3. Bagi Responden 

Responden dapat menangkap materi secara mudah, dan memahami isi 

materi yang disampaikan sehingga diharapkan responden mengerti 

mengenai kesehatan reproduksi. 
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4. Bagi Peneliti  

Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan peneliti maupun 

pembaca mengenai kesehatan terutama kesehatan reproduksi dan sebagai 

alat pertimbangan untuk memberikan penyuluhan dengan menggunakan 

salah satu metode.  
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