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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

Remaja adalah fase transisi yang harus dilewati semua anak 

untuk menjadi dewasa. Banyak hal terjadi pada fase ini, remaja yang 

sukses melewati fase transisi akan menentukan keberhasilannya 

menjalani fase dewasa (BKKBN, 2013). Hal tersebut tidak terlepas 

dari perkembangan kognitif remaja menurut Peaget antara lain 

pemikiran rasional, kemampuan untuk berperilaku yang abstrak dan 

muncul pemikiran ilmiah, memikirkan hal yang akan terjadi, berpikir 

sistematis dalam mengatasi masalah. Adapun perkembangan 

psikososial remaja identitas versus bingung peran adalah masa 

transisi anak menuju dewasa, teman sebaya mempunyai pengaruh 

yang kuat terhadap perilaku, suasana hati mudah berubah, kegagalan 

untuk mengembangkan rasa identitas versus kebingungan peran, 

yang sering muncul dari perasaan tidak adekuat, isolasi dan keragu-

raguan. Indikator negatif  dari perkembangan tersebut adalah 

kebingungan, ragu-ragu, dan tidak mampu menemukan identitas diri 

(IDAI, 2002). Banyak remaja yang terganggu kesempatannya untuk 

melanjutkan sekolah, memasuki dunia kerja, memulai keluarga dan 

menjadi anggota masyarakat secara baik, yang diakibatkan karena 

terjerumus pada permasalahan kenakalan remaja salah satunya seks 

pranikah (BKKBN, 2012). Sehingga remaja tidak siap untuk 
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melanjutkan tugas dan peran sebagai generasi penerus bangsa, 

padahal remaja adalah generasi penerus bangsa dan melahirkan 

generasi berikutnya melalui keluarga yang dibentuknya. Sebagai 

pelaksana program kependudukan dan keluarga berencana, BKKBN 

melalui program GENRE (Generasi Berencana) bermaksud 

mempersiapkan remaja menjadi remaja yang sehat secara fisik dan 

sosial serta berakhlak mulia sebagai generasi muda yang memasuki 

kehidupan berkeluarga dengan matang dari aspek kesehatan, 

ekonomi, pendidikan, psikologi, agama dan sosial (BKKBN, 2013). 

Pendekatan program GENRE adalah melalui kelompok PIK-R, yaitu 

sebagai suatu wadah yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna 

memperoleh informasi dan pelayanan konseling tentang kesehatan 

reproduksi dalam perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja 

(BKKBN, 2013). Kegiatan PIK-R yang diarahkan oleh GENRE 

untuk mewujudkan remaja Indonesia sesuai dengan konsep tegar 

remaja yang memiliki ciri-ciri remaja yang berprilaku sehat, 

terhindar dari risiko triad KRR (seksualitas, NAPZA, dan 

HIV/AIDS), dan menunda usia pernikahan.  Penelitian ini berfokus 

pada salah satu masalah triad KRR yaitu seksualitas remaja, perilaku 

seks pranikah mengakibatkan risiko terjadinya kehamilan tidak 

diinginkan. Penyebab seks pranikah remaja karena rendahnya 

pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMAN 1 Arjasa 

(79.6%) (Laporan Bagian Kesiswaan SMAN 1 Arjasa, 2014). 
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Pendidikan kesehatan reproduksi remaja sangat dibutuhkan untuk 

menghindari kehamilan tidak diinginkan, aborsi tidak aman, dan 

penyakit menular seksual akibat ketidak tahuan informasi kesehatan 

reproduksi. Kehamilan tidak diinginkan dalam budaya Indonesia 

merupakan aib bagi keluarga, sehingga dengan menikahkan anak 

otomatis aib keluarga tertutupi (Lucin, 2013, diakses tanggal 17 

Februari 2015). Pernikahan diusia yang sangat muda memiliki 

dampak sosial, psikologis dan memiliki konsekuensi bagi kesehatan 

wanita muda dan anak-anaknya (Kamal, 2012, diakses tanggal 29 

September 2014). Dampak dari pernikahan dini yang dilakukan 

remaja menurut penelitian Wulandari (2014) yakni akan mengalami 

tekanan psikis yang berakibat pada pernikahannya maupun kepada 

anaknya jika kelak memiliki anak. Selain itu, pernikahan dini akan 

mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada 

rendahnya kesejahteraan keluarga. Perempuan yang menikah diusia 

muda dan hamil diusia muda, bila dilihat dari aspek kesehatan dapat 

berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, 

kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak, 

fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga 

resiko tertular penyakit HIV (Bayisenge, 2010). 

Persentase pernikahan disebabkan oleh kehamilan yang tidak 

diinginkan di 3 Provinsi Indonesia (2010) menunjukkan bahwa 

20.9% remaja mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah 
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dan 38.7% remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan 

kelahiran setelah menikah (BKKBN, 2012). Hasil survei dari 33 

Provinsi di Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 63% 

remaja SMP dan SMA pernah melakukan hubungan seks (Nunung 

dan Firman, 2013, diakses tanggal 30 September 2014).  Persentase 

pernikahan umur ˂ 20 tahun di Jawa Timur tahun 2013 sebesar 

19.10%, dan pada Bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2014 

adalah 19.51% (Laporan Kabupaten/ Kota, 2013).  

Studi pendahuluan yang dilakukan pada 8 alumni siswa 

SMAN 1 Arjasa yang menikah dini diperoleh bahwa 6 siswa 

menikah karena adanya faktor urgensi disebabkan kehamilan tidak 

diinginkan, dan 2 orang siswa menikah dini karena kemauan diri 

sendiri serta faktor orang tua yang khawatir akan pergaulan bebas di 

lingkungan remaja. Faktor yang berkaitan dengan kegiatan PIK-R 

dalam mewujudkan kesehatan reproduksi remaja dapat dilihat 

berdasarkan teori Preced-Proceed yaitu antara lain 1) Predisposing 

factors; pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi, 

persepsi remaja tentang kesehatan reproduksi, karakteristik remaja 

(usia, jenis kelamin, pola tempat tinggal), kepercayaan dan 

keyakinan, dan nilai-nilai lokal dalam pergaulan remaja. 2) 

Reinforcing factors; peraturan sekolah, peraturan orang tua di rumah, 

pengaruh teman sebaya, dukungan sosial, komunikasi antara orang 

tua dan anak merupakan faktor pendorong/penguat. 3) Enabling 
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factors; pelayanan dan sumber daya adalah faktor pemungkin yang 

mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Ketiga faktor dalam 

teori Precede-Proceed mempengaruhi tindakan remaja dalam 

pergaulan dengan lawan jenis sehingga akan diperoleh kualitas 

remaja yang sehat secara reproduksi. 

Upaya yang dilakukan di SMAN 1 Arjasa untuk mengurangi 

kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena nikah muda di 

lingkungan anak sekolah dengan diadakannya bentuk kegiatan 

pendidikan kesehatan khususnya berkaitan dengan kesehatan 

reproduksi lewat PIK-R, kegiatan PIK-R di SMAN 1 Arjasa aktif 

dilakukan setiap hari jum’at.  Metode yang dipakai adalah melalui 

ceramah dan diskusi. Kegiatan yang dilakukan oleh pembina PIK-R 

belum terkoordinasi dan belum terevaluasi secara efektif, remaja 

hanya menerima materi tentang kesehatan reproduksi remaja dari 

pembina. Remaja memandang bahwa kegiatan ini hanya membuang-

buang waktu dan remaja kurang bersemangat mengikuti kegiatan ini 

karena materi yang diberikan sangat membosankan. Strategi yang 

ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut salah satunya 

yaitu peran peer educator dari siswa yang akan dilatih dalam 

kegiatan PIK-R melalui keterlibatan remaja secara efektif dan efisien 

sehingga mencapai hasil yang optimal. Tabunya pendidikan seks 

dikalangan siswa membutuhkan komunikasi, informasi, dan edukasi 

(KIE) yang benar, tepat, dan efektif lewat jalur peer educator secara 
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simultan untuk kalangan siswa dan perlunya informasi kesehatan 

reproduksi yang sehat, pernikahan dini dan risikonya, seks pranikah 

serta faktor risiko yang ditimbulkannya dalam materi KIE yang 

integral untuk penanggulangan terjadinya pernikahan dini.  

Sebagai salah satu solusi untuk melaksanakan pendidikan 

KRR dipilih menggunakan peer educator. Peran peer educator 

dalam kegiatan PIK-R ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan 

remaja, mewujudkan remaja tegar, sehat, bertanggung jawab, serta 

meningkatkan kepedulian berbagai pihak dalam rangka 

mempersiapkan generasi penerus bangsa. Menurut Nunung dan 

Firman (2013), sebagai pelaksana kegiatan, peer educator berperan 

sebagai nara sumber, mampu memberikan konseling KRR serta 

menjadi model bertingkah laku yang baik bagi teman sebayanya. 

Sebagaimana berdasarkan hasil penelitian UNAIDS dibeberapa 

negara bahwa pendidikan melalui teman sebaya merupakan cara 

paling efektif dalam pemberian informasi dikalangan siswa karena 

para peer educator diambil dari kalangan siswa sendiri sehingga 

lebih mudah diterima dan dipercaya dikalangan siswa itu sendiri 

(Sari, 2007, diakses tanggal 3 April 2015). 

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti bermaksud 

melakukan penelitian tentang pengaruh peer educator Pusat 

Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) terhadap peningkatan 
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pengetahuan dan sikap kesehatan reproduksi remaja yang sehat 

secara fisik dan psikis. 

1.2 Kajian Masalah 

Permasalahan remaja yang terkait dengan kesehatan 

reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 

ditunjukkan dengan masih rendahnya pengetahuan remaja tentang 

pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Hal ini mempengaruhi 

perilaku remaja dalam mempraktikkan hidup sehat sebagaimana 

mestinya, dalam masa reproduksi usia dibawah 20 tahun adalah usia 

yang dianjurkan untuk menunda pernikahan dan kehamilan. 

Pernikahan dini pada siswa SMAN 1 Arjasa terjadi  karena 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya dapat disajikan dalam 

bentuk bagan 1.1: 
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Gambar 1.1 Faktor Terjadinya Pernikahan Dini pada Siswa SMAN 1 

Arjasa 

 

Menurut penelitian Nunung dan Firman (2013), pemberian 

informasi KRR salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah 

seks pranikah, khususnya untuk mencegah dampak negatif yang 

tidak diharapkan seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit 

menular seksual, depresi dan perasaan berdosa. Hal ini juga sesuai 

dengan Rafidah, dkk (2009) menjelaskan perlunya pemberian 

informasi dan pendidikan kesehatan bagi remaja tentang kesehatan 

Persentase pernikahan dini di 

Kabupaten Sumenep : 

1. Usia nikah  ˂ 20 tahun pada 

tahun 2013 (38.89%), Bulan 

Januari sampai dengan Oktober 

tahun 2014 (42.57%) (Laporan 

Kabupaten/ Kota, 2013). 

2. Siswa SMAN 1 Arjasa yang 

menikah dini tahun 2012 

sebanyak 34 (6.25%), tahun 2013 

terdapat 46 (8.91%), dan pada 

tahun 2014 SMAN 1 yang 

menikah dini adalah 38 (7.36%) 

(Laporan Bagian Kesiswaan 

SMAN 1 Arjasa, 2014). 

 

Faktor yang berkaitan dengan 

pernikahan dini : 

1. Kehamilan yang tidak diinginkan 

(KTD) 

2. Faktor orang tua 

3. Pengaruh teman sebaya 

(Handayani, 2014). 

 

Penelitian Rafidah, dkk (2009) tentang 

faktor lain yang berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan menikah dini :  

1. Rendahnya pengetahuan remaja 

2. Orangtua tidak bekerja 

3. Persepsi orang tua yang tidak baik   

4. Kesulitan ekonomi keluarga. 

Pengetahuan dan sikap kesehatan 

reproduksi remaja : 

1. Pengetahuan remaja (15-19) 

tentang resiko kehamilan (54.6%) 

(SDKI, 2007; BKKBN, 2011). 

2. Pengetahuan mimpi basah untuk 

laki-laki (34.6%) dan perempuan 

(28.8%)  

3. Pengetahuan menstruasi untuk laki-

laki (42.4%) dan perempuan 

(81.9%) 

4. Sikap setuju terhadap seks 

pranikah, laki-laki (49.4%) dan 

perempuan (16.9%) (SDKI, 2013). 
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reproduksi untuk mengubah persepsi tentang pernikahan, serta 

memberikan motivasi dan kegiatan yang bermanfaat untuk 

pengembangan diri baik kepada anak didik sejak di sekolah dasar 

maupun kepada masyarakat/orangtua. Pendidikan kesehatan 

reproduksi berbasis sekolah merupakan salah satu upaya untuk 

membimbing remaja mengatasi konflik kesehatan reproduksi yang 

berkaitan dengan pernikahan usia dini. Berbagai pihak menilai, 

sekolah dan guru dianggap sebagai pihak yang layak memberikan 

pendidikan KRR. Hal ini diperkuat oleh Muflih (2014) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan remaja yang masih rendah 

dipengaruhi oleh informasi yang dapat memberikan efek 

peningkatan pengetahuan kesehatan yang diterima baik dari 

lingkungan sekolah atau yang lainnya. Pentingnya kegiatan PIK-R 

untuk mengakomodir kebutuhan remaja serta mendapatkan 

informasi secara lengkap tentang kesehatan reproduksi serta sopan 

santun dalam bertingkah laku. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik remaja (umur, jenis kelamin, dan pola 

tempat tinggal) di SMAN 1 Arjasa Kangean Kabupaten 

Sumenep?. 

2. Bagaimana pembentukan peer educator PIK-R di SMAN 1 

Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep?. 
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3. Bagaimana pelaksanaan TOT (Training of Trainer) peer educator 

PIK-R di SMAN 1 Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep?. 

4. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesehatan oleh peer educator 

PIK-R di SMAN 1 Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep?. 

5. Apakah peer educator PIK-R meningkatkan pengetahuan remaja 

tentang KRR di SMAN 1 Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep?. 

6. Apakah peer educator PIK-R meningkatkan sikap remaja tentang 

KRR di SMAN 1 Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep?. 

7. Apakah peer educator PIK-R mengubah persepsi remaja tentang 

KRR di SMAN 1 Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep? 

8. Apakah peer educator PIK-R meningkatkan tindakan remaja 

dalam pergaulan dengan lawan jenis di SMAN 1 Arjasa Kangean 

Kabupaten Sumenep?. 

9. Apakah terdapat hubungan peraturan sekolah dengan tindakan 

remaja dalam pergaulan dengan lawan jenis di SMAN 1 Arjasa 

Kangean Kabupaten Sumenep?. 

10. Apakah terdapat hubungan peraturan orang tua di rumah dengan 

tindakan remaja dalam pergaulan dengan lawan jenis di SMAN 1 

Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep? 

11. Apakah terdapat hubungan teman sebaya dengan tindakan remaja 

dalam pergaulan dengan lawan jenis di SMAN 1 Arjasa Kangean 

Kabupaten Sumenep? 
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12. Bagaimana penyusunan rekomendasi kegiatan PIK-R di SMAN 1 

Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep?. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh peer educator Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja (PIK-R) terhadap peningkatan pengetahuan dan 

sikap kesehatan reproduksi remaja. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik remaja (umur, jenis kelamin, dan 

pola tempat tinggal) di SMAN 1 Arjasa Kangean Kabupaten 

Sumenep. 

2. Membentuk peer educator PIK-R di SMAN 1 Arjasa Kangean 

Kabupaten Sumenep. 

3. Melaksanakan TOT (Training of Trainer) peer educator PIK-R 

di SMAN 1 Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep. 

4. Melaksanakan pendidikan kesehatan oleh peer educator PIK-R 

di SMAN 1 Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep. 

5. Menganalisis peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR 

yang disampaikan oleh peer educator PIK-R di SMAN 1 Arjasa 

Kangean Kabupaten Sumenep. 

6. Menganalisis peningkatan sikap remaja tentang KRR yang 

disampaikan oleh peer educator PIK-R di SMAN 1 Arjasa 

Kangean Kabupaten Sumenep. 
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7. Menganalisis persepsi remaja tentang KRR yang disampaikan 

oleh peer educator PIK-R di SMAN 1 Arjasa Kangean 

Kabupaten Sumenep. 

8. Mengidentifikasi tindakan remaja dalam pergaulan dengan 

lawan jenis di SMAN 1 Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep. 

9. Menganalisis hubungan peraturan sekolah dengan tindakan 

remaja dalam pergaulan dengan lawan jenis di SMAN 1 Arjasa 

Kangean Kabupaten Sumenep. 

10. Menganalisis hubungan peraturan orang tua di rumah dengan 

tindakan remaja dalam pergaulan dengan lawan jenis di SMAN 

1 Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep. 

11. Menganalisis hubungan teman sebaya dengan tindakan remaja 

dalam pergaulan dengan lawan jenis di SMAN 1 Arjasa 

Kangean Kabupaten Sumenep. 

12. Menyusun rekomendasi kegiatan PIK-R di SMAN 1 Arjasa 

Kangean Kabupaten Sumenep. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Teoritis 

Penelitian ini diharapkan  dapat menjadi konsep dalam 

bidang ilmu kesehatan masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan 

pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) dalam peningkatan 

pengetahuan dan sikap kesehatan reproduksi remaja. 
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1.5.2 Praktis 

1. Memberikan masukan pada tenaga medis untuk lebih intensif 

melakukan metode pendidikan kesehatan reproduksi pada 

remaja. 

2. Remaja diharapkan lebih memahami pentingnya kesehatan 

reproduksi, utamanya risiko yang ditimbulkan akibat seks 

pranikah dan pernikahan dini. Sehingga remaja mampu 

menciptakan hidup sehat dan berhati-hati dalam kaitannya 

dengan kesehatan reproduksinya. 

3. Memberikan masukan pada sekolah agar terus meningkatkan 

pemberian pendidikan kesehatan reproduksi untuk siswa.  
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