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ABSTRAK 

Dalam rangka mengatasi permasalahan remaja dalam hal kesehatan reproduksi 

remaja, Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) menyelenggarakan program Generasi Berencana (GenRe) yang disasarkan 

kepada remaja dimana Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD 

KRR). Salah satu wadah promosi program GenRe adalah Pusat Informasi dan Konseling 

(PIK) Remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan 

informasi dan konseling (PIK) tentang kesehatan reproduksi remaja serta kegiatan positif 

lainnya. Penelitian ini membahas tentang pengaruh terpaan TRIAD KRR dalam program 

GenRe terhadap sikap preventif anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi kesehatan melalui teori 

Health Belief Model (HBM) untuk memprediksi sikap preventif anggota PIK Remaja 

terhadap TRIAD KRR yang terdiri dari seks bebas, pernikahan dini dan penyalahgunaan 

Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Tipe penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan menyebar kuesioner kepada anggota 

PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

uji korelasi Spearman Rank dan Koefisien Determinasi untuk mendapatkan nilai korelasi 

dan besar pengaruh antar variabel  penelitian. Hasil pada penelitian ini menunjukkan nilai 

korelasi Spearman Rank yakni 0,646 yang kemudian diinterpretasikan bahwa terpaan 

TRIAD (variabel bebas) memiliki hubungan kuat dan memberikan pengaruh cukup 

berarti terhadap sikap preventif anggota PIK Remaja (variabel terikat) di Kabupaten 

Trenggalek. Selain itu melalui nilai koefisien determinasi yakni 0,447 atau 44,7% dapat 

diinterpretasikan bahwa Ho dalam penelitian ini ditolak atau H1 diterima sehingga terpaan 

TRIAD KRR memberikan pengaruh terhadap sikap preventif anggota PIK Remaja di 

Kabupaten Trenggalek.  

Kata Kunci : Komunikasi Kesehatan, Health Belief Model, TRIAD KRR, Program 

GenRe, Anggota PIK Remaja 

 



PENDAHULUAN 

Beberapa tahun terakhir seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan 

informasi, perubahan gaya hidup, serta struktur keluarga dalam masyarakat saat ini, 

permasalahan remaja kian meningkat. Perubahan–perubahan yang begitu pesat di dunia 

membuat posisi remaja menjadi “sasaran” yang sangat rentan terhadap dampak negatif 

dari perubahan tersebut. Kondisi remaja dengan berbagai masalahnya yang salah satunya 

adalah TRIAD KRR  yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan reproduksi 

remaja menuntut masin – masing remaja untuk memperoleh akses dan informasi seluas-

luasnya mengenai dunia yang dihadapinya dan pentingnya menata masa depannya dengan 

cerdas.  

Menurut BKKBN (BKKBN, 2012) pada tahun 2012 dijelaskan berdasarkan pada 

sensus penduduk 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. Melihat 

jumlahnya yang sangat besar, maka remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu 

dipersiapkan menjadi manusia yang sehat secara jasmani, rohani, mental, dan spiritual. 

Banyak generasi muda Indonesia saat ini masih rentan terhadap masalah kesehatan 

reproduksi dan seksual, seperti perkawinan dini remaja, pengetahuan kesehatan 

reproduksi dan seksual yang rendah, kehamilan di usia muda (dibawah usia 20 tahun), 

kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS, aborsi yang 

tidak aman, hingga kekerasan berbasis gender. Pada 2013 BKKBN mencatat rasio 

pernikahan dini di daerah pedesaan sebesar 67 per 1000 pernikahan sedangkan di 

perkotaan sebesar 36 per 1000 pernikahan, parahnya lagi rata-rata yang mengajukan 

permintaan dispensasi pihak laki-laki usianya dibawah 19 tahun sedang pihak perempuan 

dibawah 16 tahun atau bertentangan dengan aturan dalam Undang Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1, dan kebanyakan perempuannya sudah dalam keadaan hamil. 

Idealnya BKKBN menargetkan rasio pernikahan Dini sebesar 30 per 1000 pernikahan 

(Sutriyanto dan Gunadha, nasional.kompas.com diakses pada tanggal 10 April 2017). 

Kasus lain terkait dengan kesehatan reproduksi remaja adalah perilaku seks bebas. Tahun 

2011 hasil survey Sexual Behavior Survey yang dilakukan di 5 kota besar yakni 

Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali dan Yogyakarta menunjukkan bahwa 39% 

responden sudah pernah melakukan hubungan seksual pada usia 15 – 19 tahun sedangkan 

sisanya 61% melakukan pada usia 20 – 25 tahun (Simarmata et al., 2017). Selanjutnya 

adalah penyalahgunaan NAPZA. NAPZA yang berasal dari kepanjangan Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya menjadi salah satu ancaman bagi remaja. Saat ini 



penyalahgunaan NAPZA dapat menyerang siapa saja tak terkecuali remaja. Data dari 

BNN pada tahun 2014 mencatat sebanyak 22 persen pengguna narkoba di Indonesia 

berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Sedangkan untuk jumlah tersangka kasus 

narkotika berdasarkan kelompok umur pada 2015 remaja di bawah usia 19 tahun 

berjumlah sebanyak 2186 atau 4,4 persen dari total tersangka kasus narkotika di 

Indonesia. (Lestari, www.netralnews.com diakses pada tanggal 5 Juli 2017).  

Dalam rangka mengatasi permasalahan pada remaja terutama dalam hal kesehatan 

reproduksi remaja. Pemerintah melalui BKKBN membuat program bernama Generasi 

Berencana atau disingkat GenRe untuk remaja. Program GenRe ini dikembangkan dalam 

rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa sehingga mereka 

mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan 

secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan 

reproduksi. Sasaran dari Program GenRe adalah remaja (usia 10 – 24 tahun) dan belum 

menikah, keluarga yang memiliki remaja, serta masyarakat yang peduli dengan remaja 

(BKKBN, 2012). Program GenRe memasukkan TRIAD KRR sebagai salah satu 

substansi materi yang diharapkan mampu menghindarkan remaja dari risiko TRIAD 

KRR.  

Dalam mewujudkan pelaksanaan program yang disasarkan kepada remaja, program 

GenRe memiliki sarana promosi program sebagai pendekatan kepada remaja yakni PIK 

(Pusat Informasi dan Konseling) Remaja dan BKR (Bina Keluarga Remaja). PIK Remaja 

adalah sarana atau wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan 

pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja serta kegiatan 

pemberdayaan remaja yang lainnya. PIK biasanya dikembangkan melalui sekolah, 

kampus, komunitas remaja atau karang taruna.  

Kabupaten Trenggalek merupakan satu dari 38 Kabupaten dan Kota di Jawa 

Timur yang terletak 130 km sebelah barat daya dari Surabaya dan menjadi kota 

terbesar ketiga di Jawa Timur. Kabupaten yang dikenal dengan julukan kota 

kripik tempe inimemiliki pembagian wilayah sebanyak 14 kecamatan dengan 

jumlah penduduk sebesar 691.295 jiwa (BPS Kabupaten Trenggalek, 2017). 

Kabupaten Trenggalek yang dikenal melalui kesenian Turonggo Yakso ini dikenal 

sebagai wilayah kabupaten yang berkembang dari berbagai aspek mulai dari 

ekonomi, pendidikan, hingga pariwisata. Namun seperti hal nya daerah yang lain, 

Kabupaten Trenggalek juga memiliki problematika terkait dengan masalah remaja 



yang masih dihadapi. Kabupaten Trenggalek memiliki jumlah populasi remaja 

berusia 10-24 tahun sebanyak 149.664 jiwa dari total jumlah penduduk 

keseluruhan. Berbagai masalah mengenai remaja juga terjadi di Kabupaten 

Trenggalek mulai dari kasus pernikahan dini, seks bebas, hingga penyalahgunaan 

NAPZA. Diawali dari pernikahan dini dan seks bebas, Data Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek 

mengenai Usia Kawin Pertama Berdasarkan Umur Istri yang dihimpun sejak 

Januari – September 2017 juga mencatat dari 4.423 perkawinan terjadi di 

Kabupaten Trenggalek, sebanyak 1061atau 23,99% diantaranya berusia < 20 

tahun (Data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kab. Trenggalek, 2017). Selanjutnya dalam kasus penyalahgunaan NAPZA, 

tanggal 4 Oktober lalu sekelompok pelajar SMP di Kecamatan Trenggalek 

tertangkap warga  sekitar dan tim Polres Trenggalek sedang melakukan pesta 

miras dan mengkonsumsi obat terlarang.Bahkan dari 10 pelajar yang tertangkap 3 

diantaranya laki-laki dan 7 sisanya perempuan. Parahnya dari 7 remaja putri yang 

tertangkap 1 diantaranya dinyatakan positif hamil (Sari, wagataberita.com diakses 

pada 1 November 2017).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi kesehatan yang 

mengarah pada jalannya proses komunikasi dan pesan yang ada dalam isu 

kesehatan. Pengetahuan dalam bidang ini dapat dikategorikan berdasarkan 

penekanannya ke dalam dua kelompok besar yaitu perspektif berdasarkan proses 

dan perspektif berdasarkan pesan. Pendekatan berdasarkan proses menggali cara-

cara yang di dalamnya pemaknaan kesehatan dinyatakan, diinterpretasi dan 

dipertukarkan, sebuah proses investigasi interaksi dan strukturasi simbolik yang 

dikaitkan dengan kesehatan, sedangkan perspektif berbasis pesan terpusat pada 

pembentukan pesan kesehatan yang efektif, juga mengenai usaha strategis untuk 

menciptakan komunikasi yang efektif yang dapat mencapai tujuan para 

stakeholder bidang kesehatan (Zoller, Heather M. & Dutta, M.J, 2008). 

Berangkat dari ketertarikan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, penelitian ini 

mendeskripsikan pengaruh terpaan TRIAD KRR terhadap sikap preventif anggota PIK 

Remaja. Sebagai jembatan penyalur program GenRe kepada remaja lainnya, anggota PIK 



Remaja memiliki peran yang sama untuk menyukseskan program GenRe. Anggota PIK 

Remaja di Kabupaten Trenggalek mendapatkan berbagai pelatihan dan pembinaan dari 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Trenggalek sehingga memiliki bekal kemampuan dan kompetensi untuk menjalankan 

program GenRe sekaligus menyiapkan kehidupan berkeluarga pada usia ideal dan 

terhindar dari risiko TRIAD KRR. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini peneliti menjelaskan berdasarkan acuan pada rumusan 

masalah penelitian yang telah dilakukan yakni bagaimana pengaruh terpaan TRIAD KRR 

terhadap sikap preventif anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek. Pengaruh 

didefinisikan sebagai daya yang timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak 

kepercayaan  dan perbuatan seseorang (KBBI, 1997). Pengaruh juga ditempatkan pada 

porsi vital dalam komunikasi kesehatan, dimana pengaruh dapat membuat individu dan 

komunitas menentukan keputusan yang tepat terkait pengelolaan kesehatan mereka 

(Liliweri, 2009).  

Fokus pengaruh yang diukur dalam penelitian ini adalah sikap preventif. 

Dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Notoatmojo (2012), sikap merupakan respon 

yang masih tertutup terhadap suatu stimulus. Sikap bukan merupakan suatu tindakan atau 

perubahan perilaku tetapi merupakan predisposisi atau kecenderungan memperlihatkan 

tindakan suatu perilaku. Dalam penelitian ini sikap preventif yang dimaksud adalah 

ketika anggota PIK Remaja berada dalam  proses penentuan keputusan kesehatan atau 

health decision making process untuk berkomitmen menghindari TRIAD KRR.  

Selanjutnya sikap preventif anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek diujikan 

melalui survei dan telah dijelaskan temuan data nya dalam temuan data. Temuan data 

yang sudah dianalisis kemudian didiskusikan dalam Bab ini menggunakan teori Health 

Belief Model atau HBM. Dimana teori ini dipilih oleh peneliti karena teori HBM 

merupakan konsep teori yang jelas untuk mengukur alasan dari individu untuk mau atau 

tidak mau menerapkan perilaku hidup sehat (Janz & Becker, 1984). Konsep utama dari 

teori ini tidak lain adalah keyakinan atau belief seseorang untuk terhindar dari suatu 

penyakit. Teori ini turut membantu dalam memprediksi keputusan seseorang untuk 

melakukan hidup sehat melalui 5 dimensi yang meliputi persepsi kerentanan (perceived 

susceptibility), persepsi keseriusan (perceived severity), persepsi manfaat (perceived 

benefit), persepsi hambatan (perceived barriers), dorongan untuk bertindak (cues to 



action) serta ditambah keyakinan diri (self efficacy) (Rosenstock, & Becker, 1997). 

Program GenRe merupakan suatu program untuk remaja yang berbentuk tindakan 

preventif atau pencegahan dari TRIAD KRR yang meliputi pernikahan dini, seks bebas 

dan penyalahgunaan NAPZA. Hal ini tentunya sesuai dengan teori HBM.  

Dalam penyajian data pada bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai temuan 

lapangan pada anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek. Peneliti menemukan 

beberapa hal menarik terkait data yang sudah disajikan dan temuan di lapangan. Yang 

pertama adalah mengenai PIK Remaja di Trenggalek sebagai wadah promosi kesehatan 

terutama dalam kaitannya mengenai kesehatan reproduksi remaja. Menurut Sari (2012) 

promosi kesehatan dimaknai sebagai konsep edukasi untuk menyebarkan pesan ajakan 

persuasif untuk mengajak orang untuk melakukan hal yang benar. Promosi kesehatan 

juga merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah, praktisi kesehatan, dan masyarakat 

yang menjadi target sasaran. Hal ini tentunya sesuai dalam perkembangan kelompok PIK 

Remaja di Kabupaten Trenggalek merata tersebar di 14 kecamatan, bahkan dalam 

kebijakan program kampung KB dari Pemerintah Kabupaten Trengngalek melalui Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mewajibkan setiap 

kecamatan memiliki 1 kampung KB yang didalam nya juga harus memiliki kelompok 

PIK Remaja. Selain itu pembinaan dan pelatihan PIK Remaja juga ditangani oleh para 

praktisi kesehatan yang sudah professional di bidangnya untuk memberikan materi 

seputar program GenRe terutama TRIAD KRR. 

Selain itu beberapa sekolah – sekolah yang memiliki kelompok PIK Remaja juga 

aktif menggerakkan anggota PIK Remaja sebagai peer group atau kelompok sebaya guna 

menyebar virus positif kepada teman sebaya nya yang lain agar terhindar dari bahaya 

TRIAD KRR. Hal tersebut sesuai dengan konsep peer group menurut Riyanti (1996) 

yang menjelaskan bahwa peer group merupakan ciri yang dibentuk dalam kelompok yang 

mempengaruhi perilaku serta nilai – nilai individu yang menjadi anggota nya sehingga 

individu tersebut dapat membentuk pola perilaku dan nilai yang menggantikan nilai – 

nilai serta perilaku yang dipelajari dari rumah. Ini tentunya sesuai dengan penjelasan 

remaja sebagai peer group bahwa PIK Remaja tidak hanya menjadi remaja yang memiliki 

risiko terhadap TRIAD KRR namun juga menjadi penggerak aktif dalam memberikan 

pengaruh yang positif kepada sesama anggota PIK Remaja. Anggota PIK Remaja 

kemudian juga menjadi role model bagi sebaya yang lain dimana setiap tingkah dan 

perilakunya dicontoh, ditiru dan diikuti (Cohen, 1992). 



Peneliti juga menemukan berbagai fakta baru yang menarik mengenai kondisi 

lapangan yang digali melalui preliminary research atau pra penelitian. Salah satunya 

mengenai kasus pernikahan dini di Kabupaten Trenggalek yang terjadi saat ini ternyata 

tidak cukup terjadi karena pergaulan bebas remaja (seperti seks bebas) sendiri tapi juga 

ada beberapa kasus yang disebabkan faktor lain seperti faktor sosial, ekonomi dan 

budaya. Mulai dari tingkat pendidikan, lokasi tempat tinggal hingga adat tradisi mengenai 

perjodohan atau comblang. Hal ini didukung oleh pendapat Yunita (2014) yang 

menjelaskan bahwa beberapa faktor penyebab pernikahan dini diantaranya dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan, ekonomi dan juga kebudayaan masyarakat. Faktor – faktor 

tersebut jika disesuaikan dengan teori HBM tentunya masuk dalam faktor modifikasi 

yakni faktor sosiodemografis. 

Selain penjelasan di atas, adapula beberapa temuan menarik mengenai data 

lapangan yang telah dihimpun melalui metode survei kepada anggota PIK Remaja di 

Kabupaten Trenggalek. Dimulai dari variabel terpaan TRIAD KRR, dimana dalam 

dimensi teori HBM variabel ini masuk dalam persepsi keseriusan. Persepsi keseriusan 

atau perceived severity didefinisikan dari keyakinan seseorang terhadap keseriusan suatu 

penyakit baik terhadap individu maupun masyarakat (Notoatmodjo, 2002). Ditambahkan 

oleh Sarwono (2007) yang berpendapat bahwa keseriusan  merupakan risiko  kesulitan  

yang  akan  dirasakan  individu terhadap suatu penyakit. Semakin besar risiko suatu  

penyakit  dan  semakin  besar kemungkinannya  bahwa  individu  dapat terserang  

penyakit,  semakin  besar  pula keseriusan  yang  dirasakan  individu.  Individu akan 

mengambil  tindakan  pencegahan  apabila mereka  percaya  bahwa  penyakit  tersebut 

memiliki potensi menimbulkan potensi dampak yang serius. Berdasarkan distribusi 

frekuensi data jawaban responden yang diperoleh peneliti. Dari 5 indikator pertanyaan 

mengenai terpaan TRIAD KRR baik berhubungan dengan seks bebas, pernikahan dini 

dan penyalahgunaan NAPZA pada instrumen kuesioner dijawab responden dengan rata – 

rata didominasi pilihan jawaban sangat setuju dan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek memiliki pemahaman wawasan yang baik 

seputar TRIAD KRR. Menurut WHO yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), 

pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang lain. Para anggota PIK 

Remaja mendapat pengetahuan mengenai TRIAD KRR dari pelatihan atau pembinaan 

pendidik sebaya dan konselor sebaya. Selain itu mereka juga merasakan keseriusan itu 

dari fenomena yang ada di sekitar mereka, dimana Trenggalek masih memiliki catatan 

yang belum baik dalam kasus pernikahan dibawah umur.. Dengan adanya bekal 



pengetahuan yang mereka miliki dapat membantu mereka untuk berfikir bahwa TRIAD 

KRR adalah hal yang serius dan perlu dihindari. 

Berikutnya membahas mengenai variabel sikap preventif pada anggota PIK 

Remaja di Kabupaten Trenggalek. Sikap preventif yang dilihat dari penelitian ini adalah 

tingkatan sikap menerima. Sehingga jika sikap anggota PIK Remaja mengarah ke positif 

maka anggota tersebut menerima terpaan TRIAD KRR untuk menghindari TRIAD KRR. 

Namun sebaliknya jika sikap anggota PIK Remaja mengarah ke negatif maka artinya 

anggota tersebut menolak terpaan anggota PIK Remaja. Instrumen kuesioner penelitian 

ini memberikan gambaran dua pertanyaan seputar sikap. Yang pertama pertanyaan dalam 

konteks positif dan yang kedua adalah konteks negatif. Dalam konteks positif, responden 

yang merupakan anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek diarahkan kepada 

pertanyaan seputar dorongan bertindak dan komitmen yang dimiliki untuk menghindari 

TRIAD KRR. Hal ini tentunya sesuai dengan dimensi teori HBM yakni cues to action 

dan self efficacy. Menurut Smet (1994), cues to action atau dorongan untuk bertindak 

adalah aspek yang diduga tepat untuk memulai proses perilaku. Sedangkan menurut 

Becker dkk (1984) dorongan untuk bertindak dipahami sebagai suatu perilaku yang 

dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan atau perilaku. Dijelaskan sebelumnya dalam operasional konsep bahwa isyarat 

dorongan untuk bertindak dapat berasal dari pengalaman orang terdekat yang terdampak 

penyakit atau nasihat dan anjuran orang tua, guru atau orang terdekat lainnya. Dalam 

penelitian ini, anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek yang menjadi responden 

semuanya menjawab setuju pada pertanyaan sikap pada konteks positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek terdorong 

menghindari TRIAD KRR berdasarkan pengalaman pribadi (baik dirinya sendiri atau 

orang terdekatnya terkena dampak TRIAD KRR) dan nasihat atau anjuran orang terdekat 

untuk menghindari risiko TRIAD KRR. Anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek 

yang didominasi remaja usia SMA menganggap bahwa dorongan yang paling dipercaya 

untuk dimasukkan menjadi isyarat adalah orang tua dan guru di sekolah. Karena 

keduanya mampu memberikan motivasi positif bagi mereka saat usia ini. Asumsi peneliti 

didukung oleh penjelasan Notoatmodjo (2003) bahwa  keluarga merupakan bagian 

terpenting yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan keluarga dalam  

pemeliharaan kesehatan anggota keluarga. 

Selanjutnya adalah mengenai self efficacy. Menurut Bandura (1997)  self efficacy 

atau kemampuan diri adalah keyakinan seseorang bahwa dia mempunyai kemampuan 



untuk melakukan atau menampilkan suatu perilaku untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menaruh indikator kemampuan dan komitmen 

kepada anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek. Dari data yang telah dihimpun 

hasil yang diperoleh adalah menunjukkan bahwa seluruh anggota PIK Remaja di 

Kabupaten Trenggalek yang menjadi responden memiliki keyakinan mampu dan komit 

untuk menghindari TRIAD KRR. Dalam Bandura (1994) dijelaskan bahwa ada 4 tahapan 

proses pembentukan self efficacy yakni proses kognitif, proses motivasional, proses 

afektif dan proses seleksi. Self efficacy dimulai dari pemikiran (proses kognitif) yang 

menimbang kemampuan diri sendiri untuk mencapai tujuan yang ditentukan, setelah itu 

proses dilanjutkan dengan motivasi dalam diri untuk melalui rintangan dan hambatan 

(motivasional), kemudian setelah melalui proses motivasi diri lalu berlanjut pada kontrol 

emosi agar tetap menjaga komitmen di tengah rintangan dan hambatan. Yang terakhir 

ialah proses seleksi dimana keyakinan kemampuan seseorang ditentukan dipengaruhi oleh 

tipe aktivitas dan lingkungan yang dipilihnya. Proses self efficacy ini tentu menjadi proses 

yang dilalui oleh anggota PIK Remaja, bagaimana ia mendapat pengetahuan mengenai 

TRIAD KRR, mendapatkan manfaat dari kegiatan PIK Remaja, sampai mendapat banyak 

rintangan dan hambatan dalam upaya menghindari TRIAD KRR. Namun karena adanya 

dorongan bertindak atau cues to action menghasilkan suatu keputusan dan sikap bahwa 

mereka mampu dan komit untuk menghindari TRIAD KRR.  

 Pembahasan berikutnya mengenai pertanyaan sikap pada konteks negatif. Di mana 

responden diarahkan untuk memberi tanggapan sikapnya mengenai faktor mana yang 

menurut responden tersebut menjadi hambatan baginya. Hal ini tentunya berkaitan 

dengan teori HBM yakni persepsi hambatan atau perceived barriers. Persepsi hambatan 

adalah apabila individu mengalami rintangan dalam mengambil keputusan atau sikap. 

Dalam penelitian ini persepsi hambatan menjadi pembahasan yang menarik menurut 

peneliti, dikarenakan dari sebagian besar anggota PIK Remaja yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju bahwa baik berupa minimnya kegiatan positif, minimnya 

pemahaman ilmu agama, minimnya pengetahuan keluarga mengenai TRIAD KRR dan 

lingkungan sekitar yang dengan TRIAD KRR tidak menjadi hambatan menghindari 

TRIAD KRR. Lalu ada angka kecil kisaran 3 – 11 % di masing – masing indikator yang 

menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan ada beberapa anggota PIK Remaja yang 

merasa bahwa beberapa indikator yang dimasukkan dalam kuesioner tidak menjadi satu 

hambatan bagi mereka. Peneliti memiliki asumsi bahwa ragam pemilihan jawaban ini 

merupakan hal yang menarik. Menurut Glanz (2008) meskipun dikatakan bahwa manfaat 



tindakan lebih menentukan daripada hambatan, namun jika hambatan tersebut sangat 

besar, tentu saja akan menjadi rintangan dalam melakukan tindakan pencegahan atau 

pengobatan penyakit. Pendapat Glanz tentunya memberikan satu evaluasi bahwa 

beberapa anggota PIK Remaja belum memiliki kesadaran mengenai kesulitan atau 

rintangan yang dihadapi dalam upaya menghindari TRIAD KRR. 

Tabel Korelasi Terpaan TRIAD KRR Terhadap Sikap Preventif Anggota PIK Remaja di 

Kabupaten Trenggalek 

  Terpaan TRIAD KRR Sikap Preventif 

Terpaan TRIAD KRR 

Koefisien 

Korelasi 
1,000 0,646 

Nilai Sig. . 0,000 

Sikap Preventif 

Koefisien 

Korelasi 
0,646 1,000 

Nilai Sig. 0,000 . 

N 100 100 

(Sumber : Output IBM SPSS Statistics 23 menggunakan uji korelasi Spearman Rho) 

Tabel Model Summary Terpaan TRIAD KRR Terhadap Sikap Preventif Anggota PIK Remaja di 

Kabupaten Trenggalek 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,668 0,447 0,441 1,051 

(Sumber : Output IBM SPSS Statistics 23) 

Secara garis besar, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terpaan TRIAD 

KRR dalam program GenRe memberikan pengaruh terhadap sikap preventif anggota PIK 

Remaja di Kabupaten Trenggalek. Pengaruh tersebut didukung melalui uji statistik dan 

uji hipotesis yang kemudian mengarahkan jawaban bahwa H1 diterima dan variabel x 

(terpaan TRIAD KRR) memberikan pengaruh cukup berarti terhadap variabel y (sikap 

preventif anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek).  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan pada penelitian ini adalah terpaan TRIAD KRR dalam program GenRe 

memberikan pengaruh terhadap sikap preventif anggota PIK Remaja di Kabupaten 

Trenggalek. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik yang menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan kuat antara dua variabel yakni terpaan TRIAD KRR dengan sikap preventif 



remaja. Nilai koefisien korelasi yang diujikan dengan metode spearman rank 

menghasilkan angka 0,646 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kedua variabel 

memiliki hubungan kuat. Selain itu dalam uji koefisien determinasi (Kd), nilai koefisien 

determinasi yang didapat adalah 0,447 atau 44,7% sehingga dapat dimaknai bahwa jika 

nilai R>0 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya terpaan TRIAD KRR memberikan 

pengaruh terhadap sikap preventif anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek. 

Adapun 2 variabel tersebut disesuaikan dengan dimensi dalam teori Health Belief Model 

yakni persepsi keseriusan, persepsi hambatan, cues to action dan self efficacy. Dalam 

persepsi keseriusan anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek meyakini bahwa 

TRIAD KRR sebagai sesuatu yang serius atau berdampak serius bagi mereka. Hal ini 

tentunya ditunjang dari pengetahuan yang dimiliki oleh masing – masing anggota yang 

didapat dari mengikuti pelatihan. Selanjutnya dalam persepsi hambatan anggota PIK 

Remaja di Kabupaten Trenggalek menganggap ada nya hambatan dalam menghindari 

TRIAD KRR baik mulai dari minimnya kegiatan positif, pemahaman ilmu agama, 

wawasan orang tua seputar  kesehatan reproduksi, serta lingkungan masyarakat yang 

dekat dengan TRIAD KRR membuat mereka terhambat untuk menghindari bahaya 

TRIAD KRR. Berikutnya dalam Cues to Action atau Dorongan Bertindak anggota PIK 

Remaja di Kabupaten Trenggalek meyakini bahwa mereka mendapat isyarat untuk 

menghindari TRIAD KRR berdasarkan pengalaman pribadi mengenai orang terdekat 

yang terkena risiko TRIAD KRR dan/atau anjuran/nasihat orang tua atau orang terdekat. 

Lalu yang terakhir adalah Self Efficacy, anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek 

meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan dan komitmen untuk menghindari TRIAD 

KRR. Beberapa dimensi dalam teori HBM tersebut digunakan oleh peneliti untuk 

membantu menjelaskan temuan data dalam penelitian ini. Program GenRe menjadi jalan 

bagi anggota PIK Remaja untuk membuat decision making process dalam menentukan 

sikap. Program GenRe juga mendorong anggota PIK Remaja di Kabupaten Trenggalek 

untuk membangun kesadaran bahwa selain mereka memiliki kerentanan terhadap risiko 

TRIAD KRR namun juga menjadi sosok inspiratif yang kemudian memiliki peran 

sebagai peer group dimana mereka menjadi contoh bagi generasi sebayanya. 
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