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ABSTRAK 

PENGARUH EDUKASI DENGAN MEDIA ULAR TANGGA TERHADAP 

PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA DALAM UPAYA 

PENCEGAHAN SEKS PRANIKAH DI SMPN 1 BESUKI, 

TULUNGAGUNG 

 

QUASI EKSPERIMEN 

 

Oleh : Anindita Nayang Safitri 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

ditais.anelf@gmail.com 

 

Pendahuluan: Remaja dalam perkembangannya mulai berpacaran sehingga dapat 

memunculkan perilaku seks pranikah. Remaja perlu diberikan pendidikan 

kesehatan yang sesuai dengan karakteristik remaja yaitu dengan menggunakan ular 

tangga sebagai media dalam memberikan pendidikan kesehatan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan pengaruh edukasi dengan media ular tangga terhadap 

pengetahuan dan sikap remaja dalam upaya pencegahan perilaku seks pranikah. 

Metode: Desain penelitian adalah quasy eksperiment with pretes-posttes with 

control group. Populasi adalah siswa kelas VIII SMPN 1 Besuki, Tulungagung. 

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Simple Random Sampling. 

Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 36 siswa, yang terdiri dari kelompok 

perlakuan sebanyak 18 siswa dan kelompok kontrol sebayak 18 siswa. Instrumen 

penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan dan sikap pencegahan perilaku 

seks pranikah.Variabel independen pada penelitian ini adalah edukasi dengan 

media ular tangga dan variabel dependen adalah pengetahuan dan sikap. Analisis 

menggunakan uji Wilcoxon  dan Mann Whitney dengan teknik signifikasi α<0,05. 

Hasil: Hasil uji dengan Wilcoxon menujukkan bahwa edukasi dengan media ular 

tangga meningkatkan tingkat pengetahuan (p=0,000), namun tidak pada sikap siswa 

(p=0,257). Hasil uji dengan Mann Whitney menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

rata-rata tingkat pengetahuan yang signifikan antara kelompok perlakuan dengan 

kelompok kontrol (p=0,002), namun tidak terdapat perbedaan rata-rata sikap yang 

signifikan (p=0,186). Diskusi: Edukasi dengan media ular tangga dapat digunakan 

untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pencegahan perilaku seks pranikah 

dengan menghidari faktor penyebab dan cara pencegahan. 

 

 

 

 

Kata kunci: edukasi, ular tangga, pengetahuan, sikap, remaja, perilaku seks 

pranikah 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF EDUCATION WITH SNAKES AND LADDERS GAME 

TOWARD ADOLSENT’S KNOWLEDGE AND ATTITUDE  

ABOUT PREMARITAL SEX BEHAVIOR PREVENTION  

ON 8th GRADE STUDENT AT SMPN 1 BESUKI  

TULUNGAGUNG 

 

QUASY EXPERIMENT 

 

By : Anindita Nayang Safitri 

Nursing Faculty of Airlangga University 

ditais.anelf@gmail.com 

 

Introduction: Teenagers in their development began dating so that it can lead to 

premarital sex behavior. Adolescents need to be given health education in 

accordance with the characteristics of adolescents is by using a snake ladder as a 

medium in providing health education. The purpose of this study is to explain the 

effect of education with snake ladder media against knowledge and adolescent 

attitudes in preventing premarital sex behavior. Method: This study was used quasy 

eksperiment design. Population were all of 8th student of SMPN 1 Besuki, 

Tulungagung who meet inclusion and exclusion criteria. 38 respondent involved, 

taken according to purposive sampling, divided into 18 respondent on experiment 

group and 18 respondent on control group. The independent variable was education 

with snakes and ladder games, and the dependent variable were knowledge and 

attitude. Data were collected by using questionnaries and analyzed by using 

Wilcoxon Signed Rank Test and Mann Whitney U Test with significant level 

α<0,05. Result: Wilcoxon signed rank test showed that education with snakes and 

ladders games had effect on adolescent’s knowledge (p=0,000), but not on attitude 

(p=0,257). Mann whitney u test showed there was difference result between 

experiment group and control group on knowledge (p=0,002), but the result is not 

significant on attitude (p=0,186). Discuss: Education with snake ladder media can 

be used to improve students' knowledge about prevention of premarital sex behavior 

by avoiding the causes and prevention factors. Nurses can use snake media in 

providing education. 

 

 

 

 

Keyword: health education, snakes and ladders games, knowledge, attitude, 

premarital sex, adolescent. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Remaja dalam perkembangannya mulai tertarik dengan lawan jenis, 

sehingga remaja terdorong untuk berpacaran. Perilaku berpacaran akan mendorong 

remaja untuk melakukan perilaku seks pranikah (Setiawan and Nurhidayah, 2008). 

Remaja dengan life skill yang kurang akan mudah melakukan seks pranikah. 

Perkembangan psikososial pada remaja awal masih labil berbeda dengan remaja 

akhir yang cenderung lebih stabil dan siap menjadi orang dewasa yang mandiri 

(pkbi-diy, 2015). Oleh karena itu, remaja awal akan cenderung melakukan perilaku 

seksual yang tidak sehat dibandingkan dengan remaja akhir. Hal ini didukung 

dengan data bahwa remaja dengan usia 13-16 tahun melaporkan bahwa mereka 

pernah berciuman dengan pasangan (Mullinax, Mathur and Santelli, 2017). Pada 

penelitian sebelumnya menyatakan bahwa 4,26% responden mengaku sudah 

melakukan hubungan seks pranikah (Yuni et al., 2013). Menurut hasil wawancara 

tidak terstruktur pada 10 siswa kelas VIII SMPN 1 Besuki pada tanggal 3 Oktober 

2017, ditemukan bahwa 6 remaja memiliki pacar, dan dua diantaranya pernah 

berciuman.  

Pergeseran makna berpacaran pada remaja yang mengarah pada perilaku seks 

pranikah perlu diluruskan dengan memberikan pendidikan kesehatan. Kementerian 

Kesehatan melalui puskesmas membuat program Pelayanan Kesehatan Peduli 
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Remaja (PKPR). PKPR memiliki program promotif dan preventif dengan 

melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. Metode yang sering 

digunakan dalam penyuluhan adalah ceramah (Rohmah and Tauran, 2015). Metode 

ceramah memiliki kekurangan yaitu peserta menjadi pasif dan kurang interaktif, 

sehingga mudah menimbulkan kebosanan pada saat pemberian informasi kesehatan 

(Herijulianti, Indriani and Artini, 2002). Salah satu metode penyuluhan yang dapat 

meningkatkan peran aktif siswa yaitu metode permainan edukasi (Gilbert, Sawyer 

and McNeill, 2011). Hasil dari penelitian Amelia (2010), permainan ular tangga 

efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang bahaya merokok siswa kelas VII 

dan VIII SMP Ma’aruf  Tegal. Namun belum terdapat penelitian mengenai 

pengaruh permainan edukasi ular tangga terhadap perilaku remaja, sehingga 

pengaruh permainan edukasi ular tangga terhadap perilaku remaja belum dapat 

dijelaskan.   

Perilaku seks pranikah menyebabkan adanya kehamilan diluar nikah dan 

penyakit menular seksual. Berdasarkan Hasil Riskesdas 2013, masih didapatkan 

proporsi kehamilan pada wanita yang berusia kurang dari 15 tahun yaitu sebesar 

0,02%. Prosentase remaja laki-laki (usia 15-19 tahun) di Indonesia yang pernah 

melakukan hubungan seksual pra nikah meningkat pada tahun 2012 dibanding pada 

tahun 2007 dan alasan meraka melakukan hubungan seksual pra nikah karena rasa 

ingin tahu (57,7%) (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Survey yang dilakukan 

Kementrian Kesehatan pada tahun 2012 menyebutkan bahwa sebagian besar 

penyebab dari seks pra nikah adalah rasa ingin tahu yang cenderung timbul pada 

anak laki-laki. Alasan anak perempuan yang melakukan seks pra nikah adalah 
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terjadi begitu saja dan dipaksa oleh pasangan. Penelitian lain menyebutkan bahwa 

15% dari responden mengaku dipaksa atau dirayu oleh pacar untuk melakukan 

hubungan seks pranikah. (Yuni et al., 2013). HIV/AIDS merupakan penyakit yang 

dapat timbul dari perilaku seksual pranikah. Di Kabupaten Tulungagung, pada 

tahun 2016 jumlah akumulasi ODHA sebanyak 305 orang, bahkan dalam 10 tahun 

terakhir sudah tercatat  1.565 ODHA. Karena itu perlu dilakukan pencegahan mulai 

dini untuk mengurangi faktor resiko terjadinya HIV/AIDS di Tulungagung.  

Perilaku seks pranikah dapat dipengaruhi oleh biologis, orang tua, pengaruh 

teman sebaya, pemahaman, dan pengalaman seksual yang dialami oleh remaja 

(Pratiwi, 2004). Remaja mengalami pertumbuhan secara fisik, selain itu remaja juga 

mengalami perkembangan psikososial, perkembangan kognitif, perkembangan 

moral, perkembangan sosial dan perkembangan spriritual. Bagian otak tertentu 

pada remaja mengalami perkembangan dan bagian otak tersebut merupakan kunci 

pengaturan perilaku dan emosi pada remaja. Perilaku remaja sendiri dipengaruhi 

oleh fungsi proses sosial, emosional dan kognitif (Mullinax, Mathur and Santelli, 

2017). Oleh karena itu, pembentukan perilaku perlu dilakukan pada remaja untuk 

meningkatkan pengetahuan dan memebentuk sikap positif remaja dalam mencegah 

masalah-masalah yang sering timbul pada usia remaja seperti perilaku seks 

pranikah. 

Pendidikan kesehatan mengenai upaya pencegahan perilaku seks pranikah 

perlu diberikan pada siswa SMP, karena kelompok usia remaja yang duduk di 

bangku SMP sudah mengalami ketertarikan dengan lawan jenis dan sering 

mengalami kebingungan pada suatu hal. Metode dalam pemberian pendidikan 
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kesehatan perlu diperhatikan dan dipilih sesuai dengan kriteria peserta. 

Pengetahuan remaja cenderung meningkat setelah diberikan pendidikan kesehatan 

(Ayaz RN and Açıl RN, 2015). Namun pada remaja meskipun memiliki tingkat 

pengetahuan yang cukup, tidak menjamin bahwa terjadi pengningkatan perilaku. 

Karena terdapat bukti substansial bahwa remaja tetap terlibat dalam perilaku 

beresiko meskipun remaja mengetahui resikonya (Mullinax, Mathur and Santelli, 

2017). Menurut teori dari Roger (2003) seseorang dapat mengadopsi perilaku 

melalui proses difusi inovasi. Perubahan perilaku terjadi dalam lima tahap yaitu, 

pengetahuan, persuasif, pengambilan keputusan, implementasi dan konfimasi. 

Peran perawat adalah membuat suatu inovasi dalam memberikan pendidikan 

kesehatan mengenai upaya pencegahan perilaku seks pranikah agar remaja tertarik 

untuk megadopsi perilaku tersebut.  

Metode permainan edukatif memiliki kelebihan dalam proses pembelajaran 

menjadi menyenangkan dan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa 

(Sadirman et al., 2008). Jenis media permainan yang cocok diberikan pada remaja 

adalah ular tangga. Kelebihan dari ular tangga adalah permainan ini dapat dilakukan 

di luar kelas maupun di dalam kelas, selain itu dapar merangsang anak beraktivitas 

secara kelompok maupun individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ular 

tangga efektif diberikan dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada siswa SD 

(Nawangrana, 2017). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh permainan edukasi ular tangga terhadap perilaku remaja dalam upaya 

pencegahan seks pranikah di SMPN 1 Besuki, Tulungagung. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh edukasi dengan media ular tangga terhadap 

pengetahuan dan sikap remaja dalam upaya pencegahan seks pranikah di SMPN 1 

Besuki, Tulungagung?

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh edukasi dengan media ular tangga terhadap 

pengetahuan dan sikap remaja dalam upaya pencegahan seks pranikah di SMPN 1 

Besuki, Tulungagung. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi perubahan pengetahuan remaja sebelum dan sesudah edukasi 

dengan media ular tangga dalam upaya pencegahan seks pranikah di SMPN 1 

Besuki, Tulungagung. 

2. Mengidentifikasi perubahan sikap sebelum dan sesudah edukasi dengan media 

ular tangga dalam upaya pencegahan seks pranikah di SMPN 1 Besuki, 

Tulungagung. 

3. Menganalisis pengaruh edukasi dengan media ular tangga terhadap 

pengetahuan dan sikap remaja dalam upaya pencegahan seks pranikah di 

SMPN 1 Besuki, Tulungagung 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Teoritis 

Diketahuinya perubahan perilaku remaja tentang seks pranikah dengan 

menggunakan metode permainan edukasi ular tangga dapat digunakan sebagai 

dasar pengembangan penelitian ilmu keperawatan komunitas. 

1.4.2. Praktis 

1. Remaja  

Remaja dapat bermain sekaligus mendapatkan informasi kesehatan yang 

dapat merubah perilaku dalam upaya pencegahan perilaku seks pranikah.  

2. Sekolah 

Metode ini dapat digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan perilaku 

siswa remaja dalam upaya pencegahan seks pranikah. Sekolah dapat melakukan 

pelatihan secara mandiri atau dengan bantuan puskesmas kepada siswa yang ingin 

menjadi kader. 

3. Perawat sekolah 

Metode ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam penyampaian 

pendidikan kesehatan kepada siswa mengenai pencegahan perilaku seks pra nikah 

atau dengan topik lainnya. 

4. Puskesmas  

Puskesmas yang sudah memiliki program PKPR dapat menggunakan metode 

ini dalam penyampaian materi kepada siswa yang menjadi kader dan pada saat 

melakukan kegaiatan pendidikan kesehatan di sekolah.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pendidikan Kesehatan 

2.2.1. Definisi Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan merupakan upaya yang terecana untuk merubah 

perilaku individu, kelompok, keluarga dan masyarakat dan dalam pelaksanaanya 

melibatkan pemahaman yang mendalam (Maulana, 2009). 

2.2.2. Tujuan Pendidikan kesehatan  

Promosi kesehatan mempengaruhi tiga faktor yang dapat menyebabkan 

terbentuknya perilaku (Notoatmodjo, 2012): 

1. Faktor Presdisposisi 

Promosi kesehatan bertujuan menggugah kesadaran, meningkatkan atau 

memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat tentang peningkatan 

dan pemeliharaan kesehatan untuk dirinya, keluarga ataupun masyarakat. Bentuk 

promosi dapat dilakukan dengan penyuluhan kesehatan, pameran kesehatan, iklan 

layanan kesehatan dan sebagainya.  

2. Faktor Penguat 

Promosi kesehatan dilakukan agar dapat memberdayakan masyarakat 

sehingga mampu mengadakan sarana dan prasarana kesehatan dengan memberikan 

kemampuan berupa bantuan teknik, cara mencari dana, dan memberikan arahan.
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3. Faktor pemungkin 

Tujuan dari promosi kesehatan dalah mengadakan pelatihan kepada stick 

holder yang ada pada masyarakat dengan tujuan agar mejadi teladan masyarakat. 

2.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pendidikan Kesehatan 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar pendidikan kesehatan dapat 

mencapai sasaran (Saragih, 2010) yaitu :   

1. Tingkat Pendidikan   

Pendidikan  dapat  mempengaruhi  cara  pandang  seseorang  terhadap 

informasi baru yang diterimanya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi  

tingkat  pendidikannya,  semakin  mudah  seseorang  menerima informasi yang 

didapatnya.   

2. Tingkat Sosial Ekonomi  

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin mudah pula dalam 

menerima informasi baru.   

3. Adat Istiadat  

Masyarakat kita masih sangat menghargai dan menganggap adat istiadat 

sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan.  

4. Kepercayaan Masyarakat  

Masyarakat  lebih  memperhatikan  informasi  yang  disampaikan  oleh orang-

orang yang sudah mereka kenal, karena sudah ada kepercayaan masyarakat dengan 

penyampai informasi.  
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2.2.4. Metode Pemberian Pendidikan Kesehatan 

Terdapat banyak metode yang dapat digunakan dalam pemberian pendidikan 

kesehatan. Berikut adalah jenis metodenya (Gilbert, Sawyer and McNeill, 2011): 

1. Ceramah 

Ceramah merupakan pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di 

depan sekelompok orang. Keunggulan metode ceramah: 

1) Dapat digunakan pada orang dewasa, 

2) Dapat digunakan pada sekelompok orang yang berpendidikan rendah maupun 

tinggi, 

3) Penggunaan waktu lebih efisien, dan 

4) Dapat digunakan untuk kelompok besar. 

2. Permainan Edukasi  

Permainan edukasi merupakan aktivitas yang menggunakan unsur 

kesenangan dan kompetisi. Perbedaan antara permainan edukasi dengan permainan 

lainnya adalah adanya fokus dan tujuan yang jelas saat melakukan permainan. 

Setiap orang dapat membuat sendiri permainan dan peraturan dalam sebuah 

permainan (Gilbert, Sawyer and McNeill, 2011).  

1) Keuntungan dari permainan edukasi   

a. Melibatkan peran aktif dari peserta. 

b. Menciptakan kompetisi yang membuat peserta semakin termotivasi. 

c. Menciptakan kesempatan pengulangan informasi yang penting. 

d. Dapat mendorong dan menambah kerjasama tim. 

2) Kelemahan dari permainan edukasi 
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a. Peserta harus paham dengan peraturan permainan. 

b. Peserta yang hanya mengetahui sedikit informasi akan merasa malu. 

c. Dapat menyebabkan tekanan karena keinginan untuk menang. 

d. Dapat mengganggu yang lain jika antusiasme tinggi dan tidak bisa 

dikontrol. 

e. Tujuan tidak tercapai jika peserta hanya fokus dengan permianan tanpa 

memperhatikan informasi kesehatan yang didapat. 

3) Cara agar permainan edukasi menjadi efektif 

a. Cari permainan yang sesuai dengan sesuai dengan karakteristik peserta. 

b. Berikan penjelasan mengenai permainan dan pastikan peserta mengerti. 

c. Berikan penjelasan mengenai peraturan dalam bermain secara jelas. Jika 

perlu berikan contoh terlebih dahulu. 

d. Fasilitator harus bersikap netral. 

e. Dalam pemberian hadiah, jangan hanya diberikan kepada pemenang saja. 

Beri semua peserta hadiah dan untuk pemenang diberikan ekstra hadiah.  

f. Untuk menstabilkan atusiasme, berikan kontrak waktu dalam bermain. 

Sebaiknya jangan lebih dari 30 menit, dan sudah termasuk dalam 

penjelasan peraturan dalam permainan. 

Menururt Notoatmodjo (2012), dilihat dari jumlah orang, dalam pemberian 

pendidikan kesehatan terdapat tiga metode yaitu metode perorangan, kelompok dan 

massa.  

1. Metode perorangan 

Metode perorangan digunakan dengan alasan setiap orang memiliki masalah 

atau alasan yang berbeda dalam hal penerimaan atas perilaku baru.  Informasi 
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mengenai responden dapat di dapat dengan menggunakan pendekatan bimbingan 

dan penyuluhan dan/atau wawancara. 

2. Metode kelompok  

Pemilihan metode kelompok, perlu diperhatikan jumlah responden yang akan 

diberikan pendidikan kesehatan. Selain itu tingkat pendidikan formal juga perlu 

diperhatikan dalam pemelihan metode. Untuk kelompok besar metode yang 

digunakan akan berbeda dengan kelompok kecil, hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas dalam penyampaian materi. Pada metode kelompok 

dibagi menjadi kelompok besar dan kelompok kecil. Pada kelompok besar berisi 

dari lebih dari 15 peserta, sedangkan kelompok kecil berisi kurang dari 15 peserta. 

3. Metode massa 

Metode massa cocok diberikan untuk mengomunikasikan pesan-pesan 

kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat. Beberapa contoh metode yang cocok 

digunakan adalah ceramah umum, talk show, simulasi, tulisan di majalan dan lain-

lain. 

2.2. Permainan Ular tangga 

Ular tangga merupakan permainan menggunakan papan dan dadu yang dapat 

dimainakan oleh dua orang atau lebih. Pada papan ular tangga terdiri dari kotak-

kotak kecil yang saling terhubung dan dadu digunakan untuk menentukan jumlah 

langkah yang harus dilalui oleh bidak (Handayani, 2011). Nutrition Snakes and 

Ladders adalah salah satu dari jenis permainan ular tangga. Kotak dalam permainan 

ular tangga ini ada yang berjumlah 100 dan 40. Pada permainan ular tangga nutrisi 
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dapat dimainkan 2 atau lebih peserta (maksimal 6-8 peserta). Permainan ular tangga 

bisa digunakan untuk peserta yang berusia 7-18 tahun (unesco.org).   

2.2.1. Cara bermain ular tangga (unesco.org) 

1. Peserta bisa dua sampai empat orang 

2. Setiap peserta yang mendapat giliran harus menggulirkan dadu dan 

melangkah sejumlah angka bagian atas dadu yang terlihat. 

3. Jika dadu menunjukkan angka enam maka peserta dapat melempar dadu 

sekali lagi. 

4. Jika peserta berhenti pada kepala ular, maka peserta harus turun menuju ekor 

ular. Namun jika peserta berhenti pada tangga, maka peserta harus naik 

sampai atas tangga. 

5. Pemenangnya adalah peserta yang sampai dulu ke nomer tertinggi. 

2.2.2. Kelebihan dari permainan ular tangga 

Kelebihan permainan ular tangga menurut Novarina (2010) adalah: 

1. Peserta lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran, 

2. Media dapat digunakan di dalam kelas maupun luar kelas, dan  

3. Dapat merangsang aktivitas  secara kelompok maupun individu. 

2.2.3. Kekurangan Permainan Ular Tangga 

1. Terlalu banyak waktu terbuang untuk menjelaskan pada anak. 

2. Permainan ular tangga tidak dapat mengembangkan semua materi 

pembelajaran. 

3. Kurangnya pemahaman mengenai aturan permainan membuat suasana 

menjadi ricuh. 
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2.3. Tahap Perkembangan Remaja 

2.3.1. Pengertian Remaja 

Remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa yang terjadi pada 

anak perempuan pada usia 8 tahun dan usia 9 tahun pada anak laki-laki, mereka 

mengalami perubahan hormonal, fisik psikologis maupun sosial yang berlangsung 

secara skuensial.  

Remaja menurut WHO dibedakan menjadi tiga kriteria yaitu biologi, 

psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga pengertian dari remaja adalah suatu masa 

dimana seseorang berkembang pada saat pertama kali menunjukkan pertumbuhan 

tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan, indivisu mengalami 

perkembangan psikologis dan pola indentifikasi dari anak-anak menuju dewasa, 

dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi ke keadaan yang relatif 

mandiri (Sarwono, 2012). 

2.3.2. Tahap Perkembangan Remaja 

Remaja merupakan kelompok usia yang mengalami masa peralihan dari masa 

kanak-kanak menuju masa dewasa. Remaja mengalami perubahan biologik, 

psikolofik dan sosial yang harus dilalui dengan tiga tahap yaitu masa remaja awal 

(10-14 tahun), remaja menengah (15-16 tahun) dan remaja akhir (17-20 tahun). 

Remaja awal ditandai dengan pertumbuhan dan pematangan fisik yang cepat, 

dimasa ini penerimaan kelompok sebaya sangat penting (Narendra, 2002). 

Penggolongan umur remaja dapat kelompokkan menjadi remaja awal (13-16 tahun) 

dan remaja akhir (17-19 tahun) (Agustiani, 2009). 

1. Masa remaja awal (13-16 tahun) 
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Pada masa ini, individu berusaha mengembangkan diri dan mulai 

meninggalkan peran sebagai anak-anak. Remaja mulai dapat berkembang 

pikirannya, mampu mengarahkan dirinya sendiri meskipun pengaruh dari teman 

sebaya masih cukup kuat. Disamping itu, pada masa ini hubungan dan rasa suka 

terhadap lawan jenis mulai mucul (Agustiani, 2009). 

Tahap perkembangan pada remaja awal mulai muncul kecemasan pada 

penampilan fisik, adanya perubahan hormonal, menyatakan kebebasan dan merasa 

sebagai seorang individu, perilaku memberontak dan melawan. Perkembangan 

pada remaja awal dapat menimbulkan dampak sebagai berikut: 

1) Kesadaran diri meningkat (Self consciousness) 

2) Pemarah, remaja laki-laki yang pendiam akan menjadi agresif 

3) Bereksperimen dengan cara berpakaian,berbicara agar medapatkan identitas 

batu 

4) Kasar karena memperoleh kebebasan 

5) Ingin terlihat sama dengan teman-temannya 

6) Merasa memiliki terhadap teman sebaya dengan cara membuat gang pada 

remaja laki-laki dan sahabat pada remaja perempuan 

2. Masa remaja akhir (17-19 tahun) 

Remaja mulai mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam tahap 

perkembangan berikutnya, yaitu memasuki peran-peran untuk mejadi matang dan 

diterima dalam kelompok dewasa (Agustiani, 2009). 

Tahap perkembangan remaja akhir lebih ideal dan mulai terlibat dalam 

kehidupan, perkerjaan dan hubungan diluar keluarga. Remaja harus belajar tentang 

bagaimana mencapai kemandirian dalam bidang emosional dan finansial. Selain itu, 
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dari segi emosional, remaja akhir lebih mampu membuat hubungan stabil dengan 

lawan jenis. Remaja akhir hampir siap untuk menjadi orang dewasa yang manidiri.    

2.3.1. Karakteristik Perkembangan Remaja 

Pada masa remaja terjadi perkembangan-perkembangan yang digunakan 

dalam menuju masa dewasa. Perkembagan yang dialami oleh remaja yaitu 

perkembangan psikososial, perkembangan kognitif, perkembang moral, 

perkembangan sosial dan perkembangan spiritual (Wong, 2009). 

1. Perkembangan Psikososial 

Erikson dalam teori perkembang psikososial beranggapan bahwa krisis 

perkembang yang terjadi pada remaja akan menghasilkan identitas. Periode awal 

masa remaja ditandai dengan munculnya pubertas dan mulai berkembangnya 

stabilitas emosional dan fisik yang relatif pada saat hampir lulus SMA. Pada saat 

ini remaja mengalami krisis yaitu krisis identitas kelompok vs pengasingan diri. 

Selanjutnya, remaha akan berharap untuk mencegah otonomi dari keluarga dan 

mengembangkan identitas diri sebagai lawan dari difusi peran.  

Permulaan dalam pembentukan identitas pribadi sangat membutuhkan 

identitas kelompok. Remaja harus mampu memecahkan masalah tentang hubungan 

dengan teman sebaya sebelum menjawab pertanyaan tenang siapa diri mereka 

dalam kaitannya dengan keluarga dan masyarakat.  

1) Identitas kelompok 

Tekanan untuk memiliki suatu kelompok semakin kuat pada tahap remaja 

awal. Remaja beranggapan bahwa dengan memiliki kelompok akan memberikan 

status karena dia merupakan anggota dari kelompok. Bukti penyesuaian diri remaja 
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terhadap kelompok teman sebaya dan ketidak cocokan denga kelompok orang 

dewasa memberi kerangka pilihan kepada remaja sehingga mereka dapat 

memerankan penjolan diri mereka sendiri sementara menolak identitas dan generasi 

orang tuanya. Menjadi individu yang berbeda mengakibatkan remaha tidak diterima 

dan diasingkan dari kelompok. 

2) Identitas individual 

Pada tahap pencarian ini, remaja mempertimbangkan hubungan yang 

mereka kembangkan antara diri mereka sendiri dengan orang lain di masa lalu, 

seperti halnya arah dan tujuan yang mereka harap mampu dilakukan di masa yang 

akan datang. Proses perkembangan identitas pribadi merupakan proses yang 

memakan waktu dan penuh dengan periode kebingungan, depresi dan 

keputusasaan. Penentuan identitas dan bagiannya di dunia merupakan hal yang 

penting dan sesuatu yang menakutkan bagi remaja. Namun demikian, jika setahap 

demi setahap digantikan dan diletakkan pada tempat yang sesuai, identitas yang 

positif pada akhirnya akan muncul dari kebingungan. Difusi peran terjadi jika 

individu tidak mampu memformulasikan kepuasan identitas dari 

berbagaiaspirasi,peran dan identifikasi. 

3) Identitas peran seksual 

Masa remaja merupakan waktu untuk konsolidasi identitas peran seksual. 

Selama masa remaja awal, kelompok teman sebaya mulai mengomunikasikan 

beberapa pengharapan terhadap hubungan heterokseksual dan bersamaan dengan 

kemajuan perkembangan, remaja dihadapkan pada pengharapan terhadap perilaku 

peran seksual yang matang yang baik dari teman sebaya maupun orang dewasa. 
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Pengharapan seperti ini berbeda pada setiapbudaya,antara daerah geografis, dan 

diantara kelompok sosio-ekonomis. 

4) Emosionalitas  

Remaja lebih mampu mengendalikan emosinya pada masa remaja akhir. 

Mereka mampu menghadapi masalah dengan tenang dan rasional, dan walaupun 

masih mengalami periode depresi, perasaan mereka lebih kuat dan mulai 

menunjukkan emosi yang lebih matang pada masa remaja akhir. Sementara remaja 

awal bereaksi cepat dan emosional, remaja akhir dapat mengendalikan emosinya 

sampai waktu dan tempat untuk mengendalikan emosinya sampai waktu dan tempat 

untuk mengekspresikan dirinya dapat diterima masyarakat. Mereka masih tetap 

mengalami peningkatan emosi, dan jika emosi itu diperlihatkan, perilaku mereka 

menggambarkan perasaan tidak aman, ketegangan, dan kebimbangan. 

2. Perkembangan Kognitif 

Teori perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Wong (2009), remaja 

tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual, yang merupakan ciri periode 

berpikir konkret; mereka juga memerhatikan terhadap kemungkinan yang akan 

terjadi. Pada saat ini mereka lebih jauh ke depan. Tanpa memusatkan perhatian pada 

situasi saat ini, mereka dapat membayangkan suatu rangkaian peristiwa yang 

mungkin terjadi, seperti kemungkinan kuliah dan bekerja; memikirkan bagaimana 

segala sesuatu mungkin dapat berubah di masa depan, seperti hubungan dengan 

orang tua, dan akibat dari tindakan mereka, misalnya dikeluarkan dari sekolah. 

Remaja secara mental mampu memanipulasi lebih dari dua kategori variabel pada 

waktu yang bersamaan. Misalnya, mereka dapat mempertimbangkan hubungan 

antara kecepatan, jarak dan waktu dalam membuat rencana perjalanan wisata. 
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Mereka dapat mendeteksi konsistensi atau inkonsistensi logis dalam sekelompok 

pernyataan dan mengevaluasi sistem, atau serangkaiannilai-nilai dalam perilaku 

yang lebih dapat dianalisis. 

3. Perkembangan Moral 

Teori perkembangan moral menurut Kohlberg dalam Wong (2009), masa 

remaja akhir dicirikan dengan suatu pertanyaan serius mengenai nilai moral dan 

individu. Remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. Mereka memahami 

tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik dengan orang lain, dan juga 

memahami konsep peradilan yang tampak dalam penetapan hukuman terhadap 

kesalahan dan perbaikan atau penggantian apa yang telah dirusak akibat tindakan 

yang salah. Namun demikian, mereka mempertanyakan peraturan-peraturan moral 

yang telah ditetapkan, sering sebagai akibat dari observasi remaja bahwa suatu 

peraturan secara verbal berasal dari orang dewasa tetapi mereka tidak mematuhi 

peraturantersebut. 

4. Perkembangan Spiritual 

Pada saat remaja mulai mandiri dari orang tua atau otoritas yang lain, 

beberapa diantaranya mulai mempertanyakan nilai dan ideal keluarga mereka. 

Sementara itu, remaja lain tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ini sebagai elemen 

yang stabil dalam hidupnya seperti ketika mereka berjuang melawan konflik pada 

periode pergolakan ini. Remaja mungkin menolak aktivitas ibadah yang formal 

tetapi melakukan ibadah secara individual dengan privasi dalam kamar mereka 

sendiri. Mereka mungkin memerlukan eksplorasi terhadap konsep keberadaan 

Tuhan. Membandingkan agama mereka dengan orang lain dapat menyebabkan 
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mereka mempertanyakan kepercayaan mereka sendiri tetapi pada akhirnya 

menghasilkan perumusan dan penguatan spiritualitas mereka. 

5. Perkembangan Sosial 

Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri 

mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari 

wewenang orang tua. Namun, proses ini penuh dengan ambivalensi baik dari remaja 

maupun orang tua. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orangtua, 

tetapi mereka takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang 

terkait dengan kemandirian. 

1) Hubungan dengan orang tua 

Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri 

mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari 

wewenang orang tua. Namun, proses ini penuh dengan ambivalensi baik dari remaja 

maupun orang tua. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orangtua, 

tetapi mereka takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab 

yangterkait dengankemandirian. 

2) Hubungan dengan teman sebaya 

Walaupun orang tua tetap memberi pengaruh utama dalam sebagian besar 

kehidupan, bagi sebagian besar remaja, teman sebaya dianggap lebih berperan 

penting ketika masa remaja dibandingkan masa kanak-kanak. Kelompok teman 

sebaya memberikan remaja perasaan kekuatan dan kekuasaan. 

a. Kelompok teman sebaya 

Remaja biasanya berpikiran sosial, suka berteman, dan suka berkelompok. 
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Dengan demikian kelompok teman sebaya memiliki evaluasi diri dan perilaku 

remaja. Untuk memperoleh penerimaan kelompok, remaja awal berusaha untuk 

menyesuaikan diri secara total dalam berbagai hal seperti model berpakaian, gaya 

rambut, selera musik, dan tata bahasa, sering kali mengorbankan individualitas dan 

tuntutan diri. Segala sesuatu pada remaja diukur oleh reaksi teman sebayanya. 

b. Sahabat 

Hubungan personal antara satu orang dengan orang lain yang berbeda 

biasanya terbentuk antara remaja sesama jenis. Hubungan ini lebih dekat dan lebih 

stabil daripada hubungan yang dibentuk pada masa kanak-kanak pertengahan, dan 

penting untuk pencarian identitas. Seorang sahabat merupakan pendengar terbaik, 

yaitu tempat remaja mencoba kemungkinan peran-peran dan suatu peran 

bersamaan, mereka saling memberikan dukungan satu sama lain. 

2.4.  Perilaku Seks Pranikah 

2.4.1.  Definis Perilaku Seks Pranikah 

 Perilaku seks pranikah merupakan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan 

nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Remaja yang melakukan perilaku 

seks pra nikah akibat rangsangan dari gambar atau video porno dan melalui 

pergaulan dari seorang teman yang menceritakan perngalaman seksualnya (Salisa, 

2010). 

2.4.2.  Bentuk Perilaku Seks Pranikah 

 Bentuk perilaku seksual pranikah dibagi dalam beberapa tahap.  Dimulai 

dengan adanya rasa ketertarikan hingga hubungan seksual intercouse. Berikut 

adalah bentuk perilaku seks pra nikah menurut (Sarwono, 2012). 
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1. Kissing 

Berciuman dapat menimbulkan rangsangan seksual. Ciuman bisa dilakukan 

pada dahi, pipi, leher atau mulut. Berciuman dengan menggunakan mulut 

merupakan ciuman yang umum, sedangkan pada ciuman mendalam dilakukan 

dengan mulut terbuka. 

2. Petting 

Menyentuh atau menggesekkan bagian tubuh yang sensitif di dalam atau 

diluar pakaian. 

3. Sexual Intercouse 

Hubungan kelamin atau senggama, yaitu masuknya alat kelamin pria kedalam 

vagina wanita untuk mendapatkan kepuasan seksual. 

2.4.3.  Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah 

Perilaku seksual remaja disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor – faktor 

tersebut adalah (Pratiwi, 2004):  

1. Biologis   

Perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas dan pengaktifan 

hormonal yang dapat menimbulkan prilaku seksual. 

2. Pengaruh orang tua  

Kurangnya komunikasi secara terbuka antara orang tua dengan remaja dalam 

masalah seksual, dapat memperkuat munculnya penyimpangan prilaku seksual.  

3. Pengaruh teman sebaya  

Pengaruh teman sebaya membuat remaja mempunyai kecenderungan untuk 

memakai norma teman sebaya dibandingkan norma sosial yang ada.  
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4. Akademik   

Remaja yang prestasi dan aspirasi yang rendah cenderung lebih sering 

memunculkan prilaku seksual dibandingkan remaja dengan prestasi yang baik di 

sekolah.  

5. Pemahaman   

Pemahaman kehidupan sosial akan membuat remaja mampu untuk 

mengambil keputusan yang akan memberikan pemahaman prilaku seksual 

dikalangan remaja. Remaja yang mampu mengambil keputusan secara tepat 

berdasarkan nilai – nilai yang dianutnya akan menampilkan prilaku seksual yang 

sehat. 

6. Pengalaman seksual  

Semakin banyak remaja mendengar, melihat dan mengalami hubungan 

seksual maka semakin kuat stimulasi yang mendorong munculnya prilaku seksual 

tersebut, misalnya melihat gambar–gambar porno diinternet ataupun mendengar 

obrolan dari teman mengenai pengalaman seksual.  

7. Pengalaman dan penghayatan nilai–nilai keagamaan   

Remaja yang memiliki penghayatan yang kuat mengenai nilai – nilai 

keagamaan, integritas yang baik juga cenderung mampu menampilkan seksual 

selaras dengan nilai yang diyakininya serta mencari kepuasan dari prilaku yang 

produktif.   

8. Faktor Kepribadian  

Faktor kepribadian seperti harga diri, kontrol diri dan tanggung jawab akan 

membuat remaja mampu mengambil dan membuat keputusan.  

9. Pengetahuan mengenai Kesehatan Reproduksi  
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Remaja yang memiliki pemahaman secara benar dan proporsional tentang 

kesehatan reproduksi cenderung memahami prilaku seksual serta alternatif cara 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan dorongan seksual secara sehat dan 

bertanggung jawab.  

2.4.4.  Dampak Negatif Perilaku Seks Pranikah 

 Dampak perilaku seks pranikah dengan melakukan berhubungan badan 

adalah kehamilan. Jika terjadi kehamilan pada siswa sekolah, maka sekolah akan 

memberikan hukuman berupa skorsing. Selain itu akan terjadi pernikahan dini yang 

akhirnya bedampak pada kehidupan ekonomi keluarga. Dampak sosial yang 

dirasakan adalah dikucilkan dari pergaulan teman dan masyarakat (Na’mah, 2014). 

Bahaya lain yang dapat timbul karena perilaku seksual pranikah adalah 

sebagai berikut. 

1. Menciptakan kenangan buruk 

Jika seseorang yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah akan 

merasa bersalah. Keluarga juga akan menanggung malu dari perbuatannya sehingga 

akan menimbulkan pikiran yang buruk atau stess (Harningrum and Purnomo, 

2014).   

2. Kehamilan dan aborsi 

Hubungan seksual tidak selamanya akan menyebabkan kehamilan. Namun 

jika dilakukan pada masa subur akan menimbulkan kehamilan. Kehamilan yang 

tidak diharapkan akan menimbulkan stress yang berat, apalagi status sebagai 

pelajar. Menggugurkan bayi atau aborsi merupakan tindakan ilegal dan biasa 

dilakukan untuk menghilangkan kandungan (Harningrum and Purnomo, 2014). 
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3. Penyakit Menular Seksual (PMS) 

Penyakit ini dapat menular dengan cara melakukan hubungan badan. 

Kelompok yang beresiko terhadap PMS adalah orang yang sering berganti-ganti 

pasangan dan melakukan seks melalui vagina, oral ataupun anal. Dampak yang 

ditimbulkan dari PMS adalah kemandulan dan bisa menyebabkan kebutaan bahkan 

kematian pada bayi.  Ciri-ciri PMS lebih mudah terlihat pada laki-laki, karena alat 

genetal pada laki-laki terlihat dengan kasat mata (Efendi and Makhfudli, 2013). 

Jenis penyakit yang masuk kedalam kelompok penyakit menular seksual adalah 

klamidia, gonore, herpes kelamin dan HIV/AIDS (Cahyono, 2008). 

2.4.5.  Upaya Pencegahan Perilaku Seks Pranikah 

  Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku seks pranikah dan 

menghindari dampak dari perilaku seks pranikah adalah sebagai berikut (Manuaba, 

2009). 

1. Meningkatkan kegiatan positif remaja dan meningkatkan produktifitas 

kegiatan remaja di rumah. 

2. Meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi secara 

komperhensif. 

3. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan remaja. 

4. Menjaga norma yang berlaku di masyarakat. 

5. Meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan remaja 

6. Keterampilan menolak tekanan negatif dari teman 

Tindakan seks pranikah dapat muncul akibat dari pelecehan seksual. Cara 

menghindari pelecehan seksual sebagai berikut: 

1. Keberanian diri (menolak dan melapor) 
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Penolakan terhadap ajakan tindakan seksual pranikah perlu dilakukan untuk 

menghindari pelecehan seksual. Jika penolakan tidak mempan, remaja dapat 

meminta tolong atau membuat keributan sehingga mendapatkan perhatian sekitar 

dan bila dapat dihindari segera untuk berlari. 

2. Berpakaian sopan dan wajar 

Dengan berpakaian sopan dapat mengurangi ketertarikan dari lawan jenis 

sehingga membantu mengurangi hasrat melakukan perilaku sekual pranikah. 

3. Mengenali dan menjaga organ intim atau alat reproduksi yang baik 

4. Memahami ajaran agama yang baik 

5. Jalin komunikasi dengan orang tua dan guru 

2.5.  Teori Difusi Inovasi 

Perubahan perilaku tidak serta merta terjadi pada seseorang. Menurut Roger 

(2003) proses adopsi perilaku dilalui dalam beberapa tahap yaitu: 

1. Tahap Munculnya Pengetahuan (Knowledge) ketika seorang individu 

diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan atau manfaat dan 

bagaimana suatu inovasi berfungsi. 

2. Tahap Persuasi (Persuasion) ketika seorang individu membentuk sikap baik 

atau tidak baik. 

3. Tahap Keputusan (Decisions) muncul ketika seorang individu atau unit 

pengambil keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada 

pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi. 

4. Tahapan Implementasi (Implementation), ketika sorang individu atau unit 

pengambil keputusan lainnya menetapkan penggunaan suatu inovasi. 
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5. Tahapan Konfirmasi (Confirmation), ketika seorang individu atau unit 

pengambil keputusan lainnya mencari penguatan terhadap keputusan 

penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. 

 
 Gb. 2.1. Model tahap dari proses inovasi-pengambilan keputusan 

2.6.  Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil tahu terhadap suatu objek setelah melakukan 

pengelihatan, pendengaran, perasa, dan peraba. Pengetahuan  yang tercakup dalam 

domain kognitif menurut  Notoatmodjo (2012) mempunyai 6 tingkatan, yaitu :  

1. Tahu (know) 

Tahu  diartikan  sebagai  mengingat  suatu  materi  yang  telah  dipelajari 

sebelumnya.  Termasuk  ke  dalam  pengetahuan  tingkat  ini  adalah mengingat 

kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini adalah  tingkat  

pengetahuan  yang  paling  rendah.  Kata  kerja  untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain dapat menyebutkan, menguraikan,  

mendefinisikan,  menyatakan,  dan sebagainya. 
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2. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar.  

3. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan 

sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan 

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.  

4. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan 

masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini  dapat  dilihat  dari  

penggunaan  kata  kerja,  seperti  dapat menggambarkan,  membedakan,  

memisahkan,  mengelompokkan,  dan sebagainya.  

5. Sintesis 

Sintesis  menunjuk  kepada  suatu  kemampuan  untuk  meletakkan  atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi-formulasi yang ada. 

6. Evaluasi  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada 
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suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang 

telah ada.  

2.7. Sikap  

Menurut Newcomb, sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 

ertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum 

merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi merupakan predisposisi 

tindakan suatu perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan 

merupakan reaksi terbuka (Notoatmodjo, 2012).   

Terdapat tingkatan dari sikap yaitu: 

1. Menerima (receiving)  

Menerima  diartikan  bahwa  orang  (subjek)  mau  dan  memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). 

2. Merespons (responding)   

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas  

yang  diberikan  adalah  suatu  indikasi  dari  sikap.  Sebab  dengan seseorang 

mengerjakan suatu pekerjaan terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah, adalah 

berarti bahwa orang menerima ide tersebut.  

3. Menghargai (valuing)   

Mengajak  orang  lain  untuk  mengerjakan  atau  mendiskusikan  suatu 

masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.  

4. Bertanggung jawab (responsible)  

Bertanggung  jawab  atas  segala  sesuatu  yang  telah  dipilihnya  dengan 

segala risiko merupakan merupakan sikap yang paling tinggi.  
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2.8.   Keaslian Penulisan 

Tabel 2.2. Keyword development 

Variabel 

Ular tangga  

Perilaku  

Pengetahuan Remaja 

Sikap  

Tindakan  

Pencegahan seks pranikah  

Mencari artikel ilmiah menggunakan kata kunci seperti pada tabel 

diatas. Pencarian artikel menggunakan 2 data base yaitu Sciencedirect, dan 

Google scholar, dipilih artikel yang mempunyai kemiripan sebagai literatur 

pendukung utama. Hasil yang ditemukan kemudian dipilih beradasarkan 

judul, abstrak dan hasil penelitian dengan memasukkan kata kunci, full text, 

dan tanggal publikasi. Limitasi yang digunakan adalah tahun 2007-2017. 

Berdasarkan hasil perncarian didapatkan keaslian penelitian pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2.3. Keaslian Penulisan 

No Judul Metode Hasil Penelitian 

1 Efektifitas Permainan Ular 

Tangga ‘Aku Anaka yang Berani 

(AAYB)’ terhadap Prevalensi 

Pelecehan Seksual di SD Negeri 

Tunah 1 Tuban  

(Nawangrana, 2017) 

D: kuasi 

eksperimen 

S: siswa SDN 

Tunah Tuban 

V: permainan, 

ular tangga, 

prevalensi, 

pelecehan 

seksual, anak 

I: kuesioner 

Hasil: permainan 

ular tangga 

AAYB efektif 

terhadap 

prevalensi 

pelecehan seksual 

pada SD Negeri 1 

Tunah 
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No Judul Metode Hasil Penelitian 

A: independent 

sample t-test 

2 Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Gosok Gigi dengan Metode 

Permainan Simulasi Ular 

Tangga Terhadap Perubahan 

Pengetahuan, Sikap, dan 

Aplikasi Tindakan Gosok Gigi 

Anak Usia Sekolah di SD 

Wilayah Paron Ngawi 

(Sari, Ulfiana and Dian, 2007) 

D: kuasi 

eksperimen 

S: siswa kelas 2 

SD  

V: pendidikan 

kesehatan dengan 

simulasi 

permianan ular 

tangga, 

pengetahuan, 

sikap, aplikasi 

tindakan 

I: kuesioner 

A: Mann Whitney 

 

Hasil:  

Pendidikan 

kesehatan gosok 

gigi dengan 

metode simulasi 

ular tangga efektif 

untuk 

meningkatkan 

pengetahuan, 

sikap dan aplikasi 

tindakan gosok 

gigi 

3 Pengaruh Peer Group 

Discussion terhadap Peningkatan 

Pengetahuan dan Sikap Remaja 

tentang Pencegahan Perilaku 

Seks Bebas Pada Siswa Kelas 

VII SMP Panca Jaya Surabaya 

(Suhartina, 2015) 

D: kuasi 

eksperimen 

S: siswa kelas VII 

di SMP Panca 

Jaya Surabaya 

V: Peer Group 

Discussion, 

pengetahuan, 

sikap 

I: kuesioner  

A: uji Wilcoxon 

dan Mann 

Whitney 

Hasil: 

Terdapat 

perubahan tingkat 

pengetahuan yang 

meningkat dan 

perubahan sikap 

yang menjadi 

positif pada siswa 

kelas VIII setelah 

diberikan metode 

Peer Group 

Discussion 
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No Judul Metode Hasil Penelitian 

4 Pengaruh Simulasi Ular Tangga 

GenRe terhadap Pengetahuan 

dan Sikap Remaja tentang 

TRIAD KRR (Seksualitas, HIV 

dan AIDS, NAPZA) di SMPN 1 

Tanjung Mowara 

(Zaen, 2016) 

D: kuasi 

eksperimen 

S: 30 siswa kelas 

VII yang bukan 

anggota PIK-R 

V: variabel bebas: 

simulasi ular 

tangga GenRe, 

variabel terikat: 

pengetahuan 

I: kuesioner 

A: uji chi-square 

dan uji wilcoxon 

Terdapat 

pengaruh simulasi 

ular tangga 

GenRe terhadap 

pengetahuan dan 

sikap remaja 

tentang TRIAD 

KRR 

(Seksualitas, HIV 

dan AIDS, 

NAPZA) di 

SMPN 1 Tanjung 

Mowara 

5 Efektivitas Permainan Ular 

Tangga untuk Meningkatkan 

Pengetahuan tentang Bahaya 

Rokok Siswa Kelas VII dan VIII 

SMP Ma’aruf NU Tegal 

(Amela, 2010) 

D: kuasi 

eksperimen 

S: 25 siswa kelas 

VII dan VIII  

V: variabel bebas: 

penyuluhan 

dengan permainan 

ular tangga 

Variabel terikat: 

pengetahuan 

I: kuesioner 

A: Paired Sampel 

T-Test 

Permainan ular 

tangga efektif 

dalam 

meningkatkan 

pengetahuan 

tentang bahaya 

rokok 

6 Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi dengan Media 

Permainan Ular Tangga terhadap 

D: kuasi 

eksperimen 

S: 106 siswa SMP 

kelas VII dan VIII 

Hasil: 

Terdapat 

pengaruh 

pendidikan 
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No Judul Metode Hasil Penelitian 

Pengetahuan dan Sikap Siswa 

SMP di Selo Boyolali 

(Maarif, 2017) 

V: variabel bebas: 

pendidikan 

kesehatan dengan 

media permainan 

ular tangga, 

variabel terikat: 

pengetahuan dan 

sikap 

I: kuesioner 

A: Independent T-

test 

kesehatan 

reproduksi 

dengan media 

permaiann ular 

tangga terhadap 

pengetahuan dan 

sikap siswa SMP 

di Selo Boyolali 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1. Kerangka Konseptual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : diteliti 

 : tidak diteliti 

 

Tabel 3.1. Kerangka konseptual pengaruh permainan edukasi ular tangga terhadap 

perilaku remaja dalam upaya pencegahan seks pranikah berdasarkan 

Teori Roger (2003) 

 

Faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah: 

Masa pubertas dan hormonal pada remaja, tingkat pengetahuan mengenai perilaku 

seks pranikah, pengaruh negatif teman sebaya, pemahaman mengenai perilaku 

seksual, pengalaman seksual, terpapar konten pornografi 

Perilaku seks pra nikah pada remaja 

Knowledge: pengetahuan remaja tentang perilaku seks pranikah 

Persuation: Remaja tertarik melakukan 

diskusi dengan bermain mengenai upaya 

pencegahan perilaku seks pranikah 

Keuntungan dari permainan 

ular tangga: 

1. Tidak membosankan 

2. Dapat dilakukan di dalam 

maupun luar kelas 

3. Merangsang aktivitas 

kelompk maupun 

individu 

 

Decision: remaja mengambil keputusan 

apakah menolak atau menjalankan upaya 

pencegahan seks pranikah 

Implementation: remaja mulai mengadopsi perilaku 

Confirmation: subjek mulai mengkongkonfirmasi dengan perilaku 

Pemberian 

pendidikan 

kesehatan dengan 

permainan edukasi 

ular tangga 

Pion yang berjalan 

pada papan ular tangga, 

diibaratkan sebagai 

individu yang 

mengalami kejadian 

sesuai yang 

berhubungan dengan 

perilaku seks pranikah 

 
Terbentuk perilaku upaya pencegahan seks pranikah 
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Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perilaku seks pranikah pada remaja 

meliputi  masa pubertas yang mempengaruhi hormonal pada remaja, tingkat 

pengetahuan mengenai perilaku seks pranikah, pengaruh negatif teman sebaya, 

pemahaman mengenai perilaku seksual, pengalaman seksual, terpapar konten 

pornografi. 

Perubahan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh sebuah inovasi yang 

akhirnya diadopsi. Menurut teori Roger (2003), perawat perlu melakukan sebuah 

inovasi dalam memberikan pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap. Suatu inovasi yang diberikan oleh 

peneliti adalah pemberian informasi kesehatan dengan cara bermain ular tangga. 

Teori difusi inovasi menjelaskan bahwa untuk merubah perilaku perlu adanya 

edukasi. Teori ini juga menjelaskan bahwa suatu proses dikomunikasikan 

sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.  

Remaja yang memiliki resiko atau faktor-faktor yang dapat memberntuk 

perilaku seks pranikah diberikan suatu inovasi dalam pemberian pendidikan yaitu 

dengan permainan ular tangga. Remaja yang awalnya tidak mengetahui seputar 

pencegahan seks pranikah menjadi memiliki pengetahuan (knowledge). 

Keunggulan dari pendidikan kesehatan dengan permaian ular tangga adalah tidak 

membosankan, dapat dilakukan di dalam atau di luar kelas, selain itu dapat 

meningkatkan aktivitas kelompok maunpun individu. Setelah mendapatkan 

pengetahuan remaja akan mulai membentuk sikap yang sesuai dengan informasi 

yang didapatkan (persuation).  Pion yang berjalan di papan ular tangga diberi nama 

sehingga dapat menggambarkan keadaan yang akan terjadi sesuai dengan kasus 
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yang ada di papan ular tangga. Dengan memainkan dan mengobservasi pion 

tersebut, remaja dapat mengadopsi perilaku yang dapat dilukan untuk menghindari 

akibat dari perilaku seks pranikah (implementations). Tindakan yang dilakukan 

oleh remaja mulai dikonfirmasi remaja dan dijadikan perilaku untuk mencegah 

perilaku seks pra nikah (confirmation). 

3.2. Hipotesis Penelitian 

H1 : 1. Ada pengaruh edukasi ular tangga terhadap pengetahuan remaja 

dalam upaya pencegahan seks pranikah di SMPN 1 Besuki, 

Tulungagung. 

2.  Ada pengaruh edukasi ular tangga terhadap sikap remaja dalam 

upaya pencegahan seks pranikah di SMPN 1 Besuki, Tulungagung. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.  Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian dengan menggunakan quasi eksperimen dengan pre dan 

post desain. Penelitian ini melibatkan dua kelompok penelitian dan kelompok 

kontrol. Dimana kelompok penelitian dan kelompok kontrol diberikan soal yang 

sama terlebih dahulu lalu dilakukan tindakan setelah itu diberikan soal yang sama. 

Jenis perlakuan yang diberikan antara kelompok penelitian dan kelompok kontrol 

berbeda (Nursalam, 2016). 

Tabel 4.1. Desain Penelitian Kuasi Eksperimen 

Subjek Pre Perlakuan Post 

K-A O I O1-A 

K-B O - O1-B 

 Time 1 Time 2 Time 3 

Keterangan: 

K-A : Subjek perlakuan 

K-B : Subjek kontrol 

- : Tidak diberikan tindakan atau diberikan aktivitas lainnya  

O  : Pemberian kuesioner  

I  : Intervensi dengan permainan edukasi ular tangga 

O1(A+B) :Pemberian kuesioner sesudah intervensi (kelompok perlakuan dan 

kontrol) 

 

4.2. Populasi dan Sampel 

4.2.1. Populasi Target 

Siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Besuki Tulungagung dengan jumlah 

populasi 184 siswa. 
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4.2.2. Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi yang berjumlah 56 siswa. 

4.2.3. Sampel   

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat digunakan 

sebagai subjek penelitian dengan melalui sampling (Nursalam, 2016). Pada 

penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Berikut adalah kriteria inklusi dan 

eksklusi: 

1. Kriteria inklusi  

1) Siswa SMP yang berusia 13-14 tahun 

2) Memiliki pacar atau teman dekat yang berlawanan jenis kelamin 

2. Kriteria eksklusi 

1) Tidak bisa/kesulitan membaca dan/atau menulis 

Teknik penghitungan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Ferderer 

sebagai berikut: 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(2-1) (r-1) ≥ 15 

          r-1   ≥ 15 

              r ≥ 15+1 

              r ≥ 16 

Keterangan: 

t = banyaknya kelompok perlakuan 

r = besar sampel 
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Jumlah akhir yang dibutuhkan untuk penelitian adalah lebih dari sama 

dengan 16 responden. Karena permainan ualr tangga maksimal dapat 

dimainkan maksimal 6 orang, maka dibagi menjadi 3 sesi. Agar jumlah 

pemain seimbang, total responden yang diperlukan adalah 18 responden. 

Jadi jumlah sampel 18 responden untuk kelompok perlakuan dan 18 

responden untuk kelompok kontrol. Jadi total sampel adalah 36 responden. 

4.2.4. Sampling  

Sampling merupakan proses seleksi porsi dari populasi agar dapat mewakili 

populasi (Nursalam, 2016). Pada penelitian ini menggunakan teknik simple 

random sampling.  

4.3.  Variabel Penelitian 

4.3.1. Variabel Independent  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiono, 2011). Variabel 

independen pada penelitian ini adalah edukasi dengan media ular tangga. 

4.3.2. Variabel Dependent 

Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat (Sugiono, 2011). Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

pengetahuan dan sikap.  
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Tabel 4.2. Definisi Operasional Pengaruh Permainan Ular Tangga terhadap Perilaku Remaja dalam Upaya Pencegahan Seks 

Pranikah di SMPN 1 Besuki, Tulungagung 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala  Skor 

Edukasi dengan 

media ular tangga 

Pemberian informasi 

kesehatan kepada 

sekelompok siswa remaja 

yang berusia 13-14 tahun 

dengan menggunakan alas 

permainan bergambar 

yang didalamnya terdapat 

materi mengenai 

pencegahan perilaku seks 

pranikah pada remaja yang 

dilakukan tiga kali 

pertemuan selama satu jam  

1. Materi: 

- Pengertian perilaku 

seks pranikah 

- Bentuk perilaku 

seks pranikah 

- Faktor yang 

mempengaruhi 

seks pranikah 

- Dampak negatif 

perilaku seks 

pranikah 

- Upaya pencegahan 

perilaku seks 

pranikah  

2. Durasi: 40 jam 

3. Frekuensi: 3 kali 

4. Media: permainan 

ular tangga 

SAK   

Pengetahuan Hasil tahu dari pemberian 

informasi yang didapatkan 

Diberikan 12 

pertanyaan yang 

Kuesioner 

pengetahuan 

Nominal Jawaban benar 

diberi skor 1 dan 
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Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala  Skor 

dari melihat dan 

mendengar informasi 

mengenai perilaku seks 

pranikah yang 

diekpresikan dengan 

memilih jawaban pada 

suatu pertanyaan 

mengandung 

komponen: 

1. Pengertian perilaku 

seks pranikah 

2. Bentuk perilaku seks 

pranikah 

3. Faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku seks 

pranikah 

4. Dampak melakukan 

perilaku seks 

pranikah 

5. Upaya pencegahan 

perilaku seks 

pranikah 

tentang 

pencegahan 

perilaku seks 

bebas 

(Suahartina, 

2015) 

jawaban salah 

diberi skor 0 

Total skor dalam 

persen: 

76-100= 

pengetahuan 

baik 

50-75= 

pengetahuan 

cukup 

≤49= 

pengetahuan 

kurang 

Sikap Reaksi terhadap informasi 

kesehatan yang sudah 

diberikan yang 

diekspesikan dalam 

pilihan jawaban mengenai 

suatu keadaan 

Diberikan 10 

pertanyaan yang 

mengandung 

komponen: 

1. Menghindari 

penyebab seks 

pranikah 

Kuesioner sikap 

tentang 

pencegahan 

perilaku seks 

bebas 

(Suahartina, 

2015) 

Ordinal Pada pernyataan 

favorable, tiap 

item dinilai 

menggunakan 

skala likert (1-4) 

1: sangat tidak 

setuju 
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Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala  Skor 

2. Menolak melakukan 

hubungan seks 

pranikah 

3. Mencari informasi 

kesehatan 

4. Mengambil tindakan 

tepat saat 

mengalami situasi 

yang berpotensial 

menimbulkan 

perilaku seks 

pranikah 

2: tidak setuju 

3: setuju 

4: sangat setuju 

Pada pernyataan 

unfavorable, 

tiap item diberi 

skor 

1: sangat setuju 

2: setuju 

3: tidak setuju 

4: sangat tidak 

setuju 

Sikap + : T 

hitung ≥ mean 

data 

Sikap -  : T 

hitung < mean 

data 
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4.4. Alat dan Bahan Penelitian  

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelaran 

berupa banner, dadu, pion, dan flash card.  

4.5. Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan kuisioner yang dibuat oleh peneliti dengan 

menggunakan pedoman instrumen pengetahuan dan sikap Nursalam (2016) 

dan Suhartina (2015). Sebelum diberikan kepada subyek penelitian, instrumen 

dilakukan uji validitas dan reabilitas. 

1. Uji validitas  

Fungsi dilakukan uji validitas adalah untuk melihat keandalan instrumen 

dalam mengumpulkan data. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

memenuhi validitas pengukuran yaitu instrumen harus relevan isi (sesuai 

dengan tujuan penelitian) dan relevan sasaran subjek dan cara pengukuran 

(instrumen harus mampu menggambarkan perbedaan subjek penelitian 

(Nursalam, 2016). Uji validitas instrumen menggunakan korelasi Product 

Moment. Instrumen dianggap valid dengan membandingkan r hitung > r tabel. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

pengetahuan dan kuesioner sikap, yang telah dimodifikasi. Sebelum digunakan 

pada subjek penelitian, peneliti melakukan kepada 15 siswa yang memiliki 

karakteristik sebagai sampel penelitian. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa 

pada kuesioner pengetahuan terdapat 2 soal yang tidak valid yaitu nomor 1 dan 

10 sedangkan pada kuesioner sikap terdapat 1 soal yang tidak valid yaitu nomor 
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6. Soal pada nomer diatas sudah diganti namun belum dilakukan uji validitas 

kembali.  

2. Uji Reabilitas  

Prinsip dari uji reablitas adalah keandalan atau kesamaan hasil 

pengukuran atau pengamatan suatu fakta yang diamati berkali-kali dalam 

waktu yang berlainan (Nursalam, 2016). Untuk melakukan uji reabilitas 

menggunakan uji cronbach alpha. Realibel jika r alpha lebih besar dari 

konstanta (0.6), dengan tingkat kemaknaan 5% (0.05). 

Kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini telah 

dilakukan uji reabilitas. Hasil dari uji rebilitas menunjukkan bahwa kuesioner 

pengetahuan dan kuesioner sikap realibel dengan hasil r alpha pada kuesioner 

pengetahuan adalah 0,922 sendangkan r alpha pada kuesioner sikap adalah 

0,919. 

4.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Besuki, Tulungagung 

pada tanggal 15 sampai 24 November 2017. 

4.7. Prosedur Pengambilan Data 

Pada saat pengumpulan data peneliti memiliki tugas untuk memilih subjek, 

mengumpulkan data secara konsisten, mempertahankan pengendalian data, 

menjaga integritas atau validitas dan menyelesaikan masalah (Nursalam, 

2016). Berikut adalah alur dalam pengumpulan data: 

1. Peneliti mengajukan ijin kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Besuki, Surabaya 

melalui surat pengantar dari Dekan Fakultas Keperawatan.  
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2. Setelah mendapatkan surat ijin, peneliti mencari siswa yang sesuai dengan 

kriteria inklusi dan ekslusi dengan memberikan sepotong kertas yang berisi 

kriteria inklusi dan eksklusi. 

3. Siswa yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 56 siswa. 

4. Siswa diurutkan sesuai abjad dan dikelompokkan dan disesuaikan dengan 

jenis kelamin dan kelas. Kelas yang masuk ke dalam kelompok kontrol 

adalah kelas VIII-A sampai VIII-D, sedangkan kelas VIII-E sampai VIII-I 

masuk ke kelompok perlakuan. Setelah itu, pengambilan sampel dengan 

melakukan pengundian dan nama yang keluar dijadikan sebagai responden 

sampai terkumpul 36 responden. 

5. Siswa yang menjadi responden dibagi menjadi dua kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 18 responden. 

6. Menjelaskan prosedur tindakan penelitian, manfaat penelitian, menjamin 

kerahasiaan, dan reward yang didapatkan jika mengikuti serangkaian 

penelitian. 

7. Memberikan lembar persetujuan dan informed consent kepada siswa yang 

menjadi subjek penelitian. Informed consent dibawa pulang untuk dimintai 

tanda tangan oleh orang tua/ wali.  

8. Siswa pada masing-masing kelompok mengisi data demografi dan 

menjawab pertanyaan kuisioner mengenai pengetahuan dan sikap dalam 

upaya pencegahan perilaku seks pranikah. 

9. Peneliti dan siswa menentukan waktu untuk melaksanakan permainan ular 

tangga pada kelompok intervensi dengan cara mendiskusikan dengan 

responden.   
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10. Siswa yang dilakukan intervensi dikumpulkan di ruang kelas untuk 

dilakukan edukasi dengan media ular tangga. Intervensi dilakukan sebanyak 

3 kali pertemuan. Pada setiap pertemuan intervensi dibagi menjadi 3 sesi. 

Setiap sesi diikuti oleh 6 siswa yang akan dibagi menjadi 3 kelompok. Pada 

setiap kelompok akan diberikan satu pion. 

11. Untuk menghindari bertukarnya informasi dari kelompok perlakuan ke 

kelompok kontrol maka pada setiap selesai permainan siswa diberi pesan 

untuk tidak menceritakan ke teman. 

12. Pada intervensi terakhir, siswa diberikan post test. 

13. Data dikumpulkan lalu diolah dengan menggunakan uji  Wilcoxon Signed 

Rank Test dan uji Mann Whitney U Test. 

4.8. Cara Analisis Data 

Data yang didapat saat pengumpulan data akan dilakukan pemeriksaan 

(editing), pemberian kode (coding), dan menyusun data (tabulating). Pada saat 

editing data yang telah terkumpul dari kuisioner, dicek kembali berkaitan 

dengan jumlah dan isian kuisioner. Jika terdapat pertanyaan yang kurang jelas 

atau tidak diisi dapat ditanyakan kembali ke responden. Pemeberian kode 

dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data. Responden pada 

kelompok penelitian menggunakan kode huruf P sedangkan kelompok kontrol 

menggunakan kode huruf K, untuk membedakan karakteristik responden 

ditambah dengan kode angka untuk memudahkan dalam tabulasi data.  

Setelah data terkumpul terkait pengaruh permainan ular tangga sebelum 

dan sesudah intervensi dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji 

wilcoxon signed rank test dan uji mann whitney. Uji wilcoxon signed rank test 
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digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil sebelum dengan sesudah 

perlakuan pada masing-masing kelompok. Uji mann whitney digunakan untuk 

melihat perbedaan hasil antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

Nilai kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga nilai signifikasi (α) 

adalah 0.05. Jika hasil p value < 0.05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

4.9. Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple random 

sampling 

Populasi 

Siswa kelas VIII SMPN 1 Besuki 

184 siswa 

 

Sampel yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi (n=36 siswa) 

 

Desain Penelitian 

Quasy Experiment Design Pre-Post Test  

 

Kelompok Perlakuan 

18 siswa 

 

Kelompok Kontrol 

18 siswa 

 

Pre test 

 

Permainan edukasi 

ular tangga 

 

Post test 

 

Pre test 

 

Post test 

 

Pengumpulan data 

 

Analisis data dengan  

uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney (α=0,05) 

 

Hasil penilitian 
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Tabel 4.3. Kerangka Kerja Pengaruh Permainan Edukasi Ular Tangga terhadap 

Perilaku Remaja dalam Upaya Pencegahan Seks Pranikah di SMPN 1 

Besuki, Tulungagung 

 

 

4.10. Masalah Etik 

Prinsip etik secara umum menurut Nursalam (2008) adalah dalam 

penelitian dapat dibedakan menjadi tiga bagian, diantaranya prinsip manfaat, 

prinsip menghargai hak subjek dan prinsip keadilan. 

1. Prinsip manfaat 

Pada prinsip manfaat peneliti perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Bebas dari penderitaan. 

Edukasi dengan media ular tangga tidak membahayakan secara fisik dan 

untuk penyampaian konten yang sensitif (kehamilan atau HIV/AIDS) 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan pemahaman dan tidak 

menyudutkan peserta. 

2) Risikonya 

Pada saat intervensi pion diberi nama berbeda dengan peserta yang lain 

untuk menghindari diskriminasi atas keadaan yang tergambar pada 

permainan ular tangga.  

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (respect human dignity) 

1) Hak untuk ikut/ tidak menjadi respon (right to self determination) 

Setiap siswa yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi dapat menolak atau 

menerima untuk menjadi responden.   

2) Informed Consent 
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Siswa yang memiliki kriteria menjadi subjek penelitian akan diberi 

penjelasan tentang prosedur tindakan edukasi dengan permainan ular 

tangga. Setelah itu siswa diberikan lembar informed consent yang berisi 

penjelasan mengenai prosedur permainan dan manfaat dari penelitian serta 

keterangan apakah bersedia atau tidak bersedia mengikuti penelitian.  

3. Prinsip keadilan (right to justice) 

1) Hak untuk mendapatkan intervensi yang adil (right in fair treatment),  

Pada kelompok kontrol pada saat penelitian tidak dilakukan intervensi, 

namun jika metode yang digunakan berhasil kelompok kontrol berhak 

diberikan intervensi yang sama dengan kelompok perlakuan.  

2) Hak dijaga kerahasiaanya (right to privacy) 

Pada saat pengambilan data dengan menggunakan kuesioner, subjek 

diminta untuk mengisi nama dengan inisal saja. Pada setiap kuesioner sudah 

terdapat kode sesuai dengan identitas penelitian. Untuk menjaga 

kerahasiaan antar responden peneliti tidak memaparkan hasil kuesioner ke 

responden lain, pengisian kuesioner didampingi fasilitator sehingga tidak 

terdapat campur tangan dari responden lain. Selain itu tiap responden 

memiliki kode yang berbeda dan peneliti tidak menjelaskan arti dari setiap 

kode. Kode tersebut juga tidak dijelaskan kepada wali kelas sehingga wali 

kelas tidak mengetahui secara detail identitas subjek penelitian. Selain itu 

rahasia responden dengan orang tua juga terjamin  karena pemberian kode 

dilakukan di sekolah sehingga orang tua tidak tahu. Hasil dari pengisian 

kuesioner tidak diberikan kepada orang tua untuk menjamin kerahasiaan 
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responden. Peneliti menjamin data hanya digunakan untuk penelitian skripsi 

dan tidak akan menyebarluaskan data responden. 

4.11. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Keterbatasan pada penelitian ini 

adalah: 

1. Saat pengisian kuesioner, sebagian responden masih bertanya ke responden 

lain sehingga mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini terjadi karena pada saat 

penelitian seluruh responden dikumpulkan dalam 1 ruang dan jarak antara tiap 

responden sempit.  

2. Penelitian dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lomba, sehingga 

responden yang mengikuti lomba kurang fokus pada saat pengisian kuesioner 

maupun saat intervensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
 

49 

SKRIPSI    PENGARUH EDUKASI DENGAN......ANINDITA NAYANG SAFITRI 

 

BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada tanggal 15 - 24 November 2017 di SMP Negeri 1 Besuki Tulungagung dengan 

desain penelitian kuasi eksperimen. Data yang ditampilkan berupa gambaran umum 

lokasi penelitian, gambaran umum karakteristik responden, serta hasil pengukuran 

pengetahuan dan sikap responden pada kelompok kontrol maupun kelompok 

perlakuan sebelum dan sesudah diberi edukasi dalam upaya pencegahan seks 

pranikah dengan media ular tangga. Data penelitian ini diperoleh melalui hasil 

jawaban dari kuesioner pada 18 kelompok kontrol dan 18 kelompok perlakuan.  

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Besuki Tulungagung yang 

merupakan Sekolah Standar Nasional (SSN) yang terletak di Desa Tanggulwelahan 

Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Data jumlah 

siswa SMP Negeri 1 Besuki 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut: 

Tabel 5.1. Jumlah siswa SMPN 1 Besuki Tulungagung 3 tahun terakhir 
Tahun 

pelajaran 

Jumlah 

pendaftar 

(calon 

siswa 

baru) 

Kelas VII Kelas VIII 

 

 

Kelas IX Jumlah 

(VII+VIII+IX) 

Jumlah 

siswa 

Jumlah 

rombel 

Jumlah 

siswa 

Jumlah 

rombel 

Jumlah 

siswa 

Jumlah 

romber 

Jumlah 

siswa 

Jumlah 

rombel 

2015/2016 220 220 9 226 9 263 9 709 27 

2016/2017 220 242 9 217 9 212 9 671 27 

2017/2018 230 223 9 184 9 233 9 640 27 
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Dari tabel 5.1 diketahui bahwa jumlah siswa SMPN 1 Besuki pada tahun 

2017/2018 berjumlah 640 siswa dengan rincian kelas VII sebesar 34,8% (223 

siswa), kelas VIII sebesar 28,8% (184 siswa), dan kelas IX sebesar 36,4% (233 

siswa). SMPN 1 Besuki memiliki 34 ruangan, 27 ruangan digunakan untuk ruang 

kelas, 7 ruang lainnya digunakan untuk perpustakaan, laboratorium IPA, 

laboratorium komputer, ruang keterampilan dan ruang multimedia. Selain itu 

terdapat ruang penunjang lain yaitu ruang UKS, ruang  BK, ruang OSIS, aula, 

mushola, ruang koperasi, kantin, pos satpam, dan gudang. Selain itu terdapat ruang 

perabot kantor meliputi: ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang 

guru, ruang tata usaha dan ruang tamu. SMPN 1 Besuki memiliki guru tetap 

sebanyak 43 orang, guru tidak tetap sebanyak 10 orang, staf tata usaha tetap 7 orang 

dan staf tata usaha tidak tetap sebanyak 12 orang.  

Ruang UKS yang terdapat di SMPN 1 Besuki lebih cenderung digunakan 

untuk tempat pengobatan dan tempat istirahat ketika ada murid yang sakit. 

Konseling mengenai perilaku seks pranikah dilakukan oleh guru BK. Selain itu, 

guru BK melakukan konseling dan home visite kepada siswanya yang kedapatan 

membolos. Kegiatan yang pernah dilakukan sekolah untuk mencegah timbulnya 

perilaku seks pranikah adalah melarang siswa untuk menggunakan smartphone di 

aera sekolah. Hal ini dilakukan karena sebelumnya terdapat kasus siswa membawa 

smartphone yang berisi konten pornografi. Hasil wawancara dengan guru BK, 

mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir puskesmas belum pernah melakukan 

penyuluhan mengenai seks pranikah. Pendidikan tentang perilaku seks pranikah 

secara umum disampaikan melalui pelajaran biologi, agama, dan pelajaran 

bimbingan konseling.  
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Lokasi penelitian dekat dengan warung kopi yang menyediakan akses 

internet hingga minuman beralkohol yang dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku seks pranikah pada remaja. Selain itu, hasutan dari teman 

yang usianya cenderung lebih tua, menyebabkan remaja penasaran mengenai 

konten pornografi hingga hubungan seksual sehingga remaja lebih beresiko 

melakukan perilaku seks pranikah.   

5.1.2 Data Demografi Responden 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi karakteristik responden di SMPN 1 Besuki 

Tulungagung, November 2017  
Karakteristik responden Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

n % n % 

Jenis kelamin 

Laki-laki 12 66.7 12 66.7 

Perempuan  6 33.3 6 33.3 

Total  18 100 18 100 

Tinggal dengan 

Kedua orang tua 16 88.9 16 88.9 

Ayah atau ibu saja 2 11.1 1 5.6 

Kakek dan nenek 0 0 1 5.6 

Total  18 100 18 100 

Pendidikan ayah 

Tidak tamat SD 0 0 2 11.1 

SD 6 33.3 11 61.1 

SMP 6 33.3 3 16.7 

SMA 6 33.3 2 11.1 

Total  18 100 18 100 

Pendidikan ibu 

Tidak tamat SD 0 0 3 16.7 

SD 5 27.8 4 22.2 

SMP 9 50 8 44.4 

SMA 4 22.2 3 16.7 

Total  18 100 18 100 

Pekerjaan ayah 

Swasta 2 11.1 2 11.1 

Petani 11 61.1 12 66.7 

Wiraswasta 4 22.2 3 16.7 

Nelayan 1 5.6 1 5.6 

Total  18 100 18 100 

Pekerjaan ibu 

Swasta 5 27.8 2 11.1 

Petani 9 50 7 38.9 

Wiraswasta 1 5.6 3 16.7 

Ibu rumah tangga 3 16.7 6 33.3 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

52 

 

 
SKRIPSI    PENGARUH EDUKASI DENGAN......ANINDITA NAYANG SAFITRI 

 

Total  18 100 18 100 

 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa proporsi jumlah laki-laki dan 

perempuan antara kelompok perlakuan dan kontrol sama. Jumlah siswa laki-laki 

lebih banyak dari siswa perempuan yaitu siswa laki-laki sebesar 66,7% sedangkan 

siswa perempuan sebanyak 33,3%. Rata-rata siswa yang tinggal bersama kedua 

orang tua, pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol memiliki proporsi yang 

sama yaitu sebesar 88,9% (16 siswa). Pendidikan terakhir ayah pada kelompok 

perlakuan memiliki proporsi yang sama pada pendidikan SD, SMP, dan SMA yaitu 

sebesar 33,3% sedangkan pada kelompok kontrol, rata-rata pendidikan terakhir 

ayah adalah SD sebesar 61,1% (11 orang). Rata-rata pendidikan terakhir ibu adalah 

SMP, pada kelompok perlakuan terdapat 50% ibu responden berpendidikan terakhir 

SMP, sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 44,4% (8 responden). Rata-rata 

pekerjaan ayah responden adalah petani, yaitu pada kelompok perlakuan sebesar 

61,1% (11 orang) dan 66,7% (12 orang) pada kelompok kontrol. Begitu juga pada 

rata-rata pekerjaan ibu responden adalah petani yaitu pada kelompok perlakuan 

sebesar 50% (9 orang) sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 38,9% (7 orang). 

5.1.3 Data Variabel yang Diukur 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi pengaruh edukasi dengan 

media ular tangga terhadap pengetahuan dan sikap remaja dalam upaya pencegahan 

perilaku seks pranikah di SMPN 1 Besuki. Data yang disajikan adalah berupa 

pengetahuan dan sikap responden pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 
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1. Pengetahuan remaja dalam upaya pencegahan perilaku seks pranikah 

Pada kelompok perlakuan hampir semua responden mengalami 

peningkatan pada skor pengetahuan, namun ada satu responden yang tidak 

mengalami perubahan pada skor pengetahuan. Selisih skor tertinggi pada kelompok 

perlakuan adalah 33 dan nilai tertinggi saat post test adalah 100. Sedangkan pada 

kelompok kontrol, selisih skor tingkat pengetahuan bervariasi. Terdapat responden 

yang tidak mengalami perubahan skor, ada yang mengalami kenaikan, bahkan ada 

yang mengalami penurunan. Selisih kenaikan skor tertinggi pada kelompok kontrol 

adalah 17, sedangkan selisih penurunan skor terbanyak adalah 17. 

Tabel 5.3 Tabel responden berdasarkan pengetahuan remaja dalam upaya 

pencegahan perilaku seks pranikah pada siswa kelas VIII SMPN 1 

Besuki Tulungagung, November 2017 

Tingkat 

pengetahuan 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Pre test Post test Pre test Post Test 

n % n % n % n % 

Baik  1 5.6 10 55.6 2 11.1 2 11.1 

Cukup  11 61.1 8 44.4 12 66.7 12 66.7 

Kurang 6 33.3 0 0 4 22.2 4 22.2 

Total  18 100 18 100 18 100 18 100 

Mean 2.28 1.44 2.11 2.11 

SD 0.575 0.511 0.583 0.583 

Wilcoxon 

signed rank 

test 

p=0.000 p=1.000 

Mann 

whitney U test 
p=0.002 

 

Data yang terdapat pada tabel 5.3 menunjukkan jumlah dan prosentase 

responden berdasarkan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Tingkat pengetahuan 

responden pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebelum dilakukan 
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intervensi sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang cukup. Pada 

kelompok perlakuan terdapat 61,1% (11 siswa) sedangkan pada kelompok kontrol 

terdapat 66,7% (12 siswa) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup. Setelah 

dilakukan intervensi pada kelompok perlakuan, tingkat pengetahuan responden 

mengalami peningkatan. Pada kelompok perlakuan sebagian besar responden 

memiliki tingkat pengetahuan yang baik yaitu sebesar 55,6% (10 siswa), sedangkan 

sebagian besar tingkat pengetahuan pada kelompok kontrol tidak berubah yaitu 

sebesar 66,7% (12 siswa) dengan tingkat pengetahuan cukup.  

Hasil uji statistik dengan menggunakan wilcoxon signed rank test pada 

kelompok perlakuan didapatkan nilai p kurang dari 0.05 yaitu 0.000, sehingga 

hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengetahuan 

pada kelompok perlakuan setelah diberi edukasi dengan media ular tangga. 

Sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan p lebih dari 0.05 yaitu 1.000, ini 

berarti tidak terdapat perbedaan antara pre test dengan post test pada kelompok 

kontrol. Hasil  uji statistik mann whitney u test setelah intervensi didapatkan nilai 

signifikasinya kurang dari 0.05 yaitu 0.002, ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil post test antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol. 

2. Sikap remaja dalam upaya pencegahan perilaku seks pranikah 

Pada kelompok perlakuan skor sikap terendah pada saat pre test adalah 24 

dan skor tertinggi adalah 36. Sedangkan pada kelompok kontrol, skor sikap 

terendah adalah 19 dan skor tertinggi adalah 34. Setelah dilakukan intervensi, skor 

sikap tertinggi pada kelompok perlakuan menjadi 38 dan skor terendah adalah 32, 

sedangkan pada kelompok kontrol, skor sikap tertinggi adalah 36 dan skor terendah 
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adalah 20. Selisih skor sikap tertinggi pada kelompok perlakuan adalah 11 dan 

terjadi peningkatan, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 4 namun terjadi 

penurunan 

Tabel 5.4 Tabulasi data responden berdasarkan sikap remaja dalam upaya 

pencegahan perilaku seks pranikah pada siswa kelas VIII SMPN 1 

Besuki Tulungagung 

Sikap 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Pre test Post test Pre test Post Test 

n % n % n % n % 

Positif  9 50 12 66.7 7 38.9 10 55.6 

Negatif  9 50 6 33.3 11 61.1 8 44.4 

Total  18 100 18 100 18 100 18 100 

Mean 0.50 0.67 0.39 0.44 

SD 0.514 0.485 0.502 0.511 

Wilcoxon 

signed rank 

test 

p=0.257 p=0.564 

Mann 

whitney U test 
p=0.186 

 

Data yang terdapat dalam tabel 5.4 menunjukkan jumlah dan prosentase 

responden berdasarkan kategori sikap sebelum dan sesudah dilakukan intervensi 

pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pada kelompok perlakuan, hasil 

dari pre test dapat dilihat terdapat prosentase siswa yang memiliki sikap positif dan 

negatif sama yaitu 50% (9 siswa). Sedangkan pada kelompok kontrol, dari hasil pre 

test ditemukan 61.1% (11 siswa) memiliki sikap negatif. Setelah diberikan 

intervensi pada kelompok perlakuan, jumlah siswa yang memiliki sikap postif 

meningkat menjadi 66.7% (12 siswa). Hasil post test pada kelompok kontrol  terjadi 

kenaikan jumlah siswa yang memiliki sikap positif yaitu menjadi 55.6% (10 siswa). 

Hasil uji statistik menggunakan uji wilcoxon signed rank test pada kelompok 

perlakuan menunjukkan bahwa p=0.257, yang artinya tidak terdapat perbedaan 
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rata-rata sikap remaja sebelum dan setelah diberikan intervensi. Hasil ini sama 

dengan hasil uji pada kelompok kontrol yang menunjukkan bawa tidak ada 

perbedaan rata-rata sikap pada saat pre test dan post test, yaitu p=0.564. Hasil uji 

mann whitney u test menunjukkan p=0.186, sehinnga H0 diterima, artinya tidak 

terdapat perbedaan rata-rata hasil post test pada kelompok perlakuan dengan 

kelompok kontrol. 

5.2. Pembahasan 

5.2.1 Identifikasi pengaruh edukasi dengan media ular tangga terhadap pengetahuan 

remaja dalam upaya pencegahan perilaku seks pranikah. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada saat pre test, rata-rata tingkat 

pengetahuan responden pada kelompok perlakuan maupun kontrol adalah cukup. 

Setelah dilakukan intervensi dengan menggunakan media ular tangga pada 

kelompok perlakuan, terjadi peningkatan rata-rata tingkat pengetahuan responden. 

Siswa yang masuk kedalam kelompok perlakuan memiliki rata-rata tingkat 

pengetahuan baik, sedangkan pada kelompok kontrol yang tidak diberikan intervesi 

tidak terjadi perubahan rata-rata tingkat pengetahuan. Menurut Notoatmodjo 

(2012), tingkat terendah dalam pengetahuan adalah tahu, yaitu mengingat kembali 

sesuatu yang pernah dipelajari. Pemberian informasi mengenai pencegahan 

perilaku seks pranikah membuat siswa tahu sehingga dapat meningkatkan tingkat 

pengetahuan siswa. Pemberian infomasi mengenai upaya pencegahan perilaku seks 

pranikah merupakan salah satu bentuk dari promosi kesehatan yang dapat 

meningkatkan pengetahuan remaja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Karundeng, Solang and Imbar (2015), yang menemukan bahwa 

promosi kesehatan sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan seseorang. 
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Oleh karena itu, pemberian informasi dengan memberikan promosi kesehatan dapat 

membuat sesorang yang tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu dapat 

memahami informasi yang diterima.  

Tingkat pendidikan terakhir orang tua responden sebagian besar adalah 

SMP. Responden mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan pengetahuan 

mengenai perilaku seks pranikah dari orang tua. Orang tua memiliki peran untuk 

untuk memberikan informasi tentang seksualitas pada remaja sejak dini, namun 

kurangnya pengetahuan dari orang tua menjadi faktor utama belum tersampaikanya 

pendidikan seksual sejak dini (Safita, 2013). Menurut Notoadmodjo (2012), 

pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mudah terpajan 

informasi (Mubarak, 2007). Oleh karena itu, orang tua yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah cenderung kurang memiliki informasi mengenai perilaku seks 

pranikah sehingga tidak memberikan informasi mengenai upaya pencegahan 

kepada anaknya.  

Pada saat pengisian kuesioner pengetahuan mengenai upaya pencegahan 

perilaku seks pranikah terdapat butir soal yang memiliki jawaban paling sedikit dan 

jawaban paling banyak pada saat pre test. Pada saat pre test, butir saoal nomor 9, 

11 dan 12 yang berisi tentang jenis penyakit menulat seksual dan cara pencegahan 

perilaku seks pranikah memiliki jumlah jawaban benar paling sedikit. Hal ini terjadi 

karena responden belum pernah mendapatkan pendidikan mengenai bahaya 

melakukan perilaku seks pranikah dan cara pencegahan perilaku seks pranikah 

secara khusus. Responden hanya mendapatkan pengetahuan secara umum 

mengenai dampak dan cara pencegahan perilaku seks pranikah pada saat pelajaran 
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biologi, agama dan bimbingan konseling. Pada soal nomor 6 dan 8 yang berisi 

pertanyaan tentang faktor penyebab perilaku seks praikah dan dampak melakukan 

seks pranikah. Mayoritas responden mengetahui bahwa dengan menonton vidio 

porno dapat mendorong melakukan perilaku seks pranikah yang akan memberikan 

dampak negatif seperti kehamilan.  

 Kelompok perlakuan diberikan intervensi berupa edukasi dengan media 

ular tangga. Berdasarkan hasil post test  pada kelompok perlakuan sebagian besar 

memiliki pengetahuan baik, sedangkan pada kelompok kontrol masih memiliki 

tingkat pengetahuan cukup. Terdapat beberapa soal yang memiliki jumlah jawaban 

benar lebih sedikit. Soal nomor 9 mengenai jenis penyakit menular seksual 

memiliki jumlah jawaban benar paling sedikit. Hal ini terjadi karena penggunaan 

instilah yang sulit dihafalkan  sehingga responden masih kurang benar saat 

menjawab pertanyaan mengenai jenis penyakit menulat seksual. Sedangkan butir 

soal yang memiliki jumlah jawaban benar paling banyak adalah butir soal nomor 1, 

2, 3, 4 dan 6 yang berisi tentang pengertian perilaku seks pranikah, bentuk perilaku 

seks pranikah dan faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah. Mayoritas 

responden mengetahu mengenai topik diatas setelah mendapatkan informasi 

dengan menggunakan media ular tangga.  

Edukasi dengan menggunakan media ular tangga berpengaruh terhadap 

tingkat pendidikan remaja mengenai upaya pencegahan perilaku seks pranikah. 

Hasil dari uji statistik menunjukkan perbedaan rata-rata tingkat pengetahuan pada 

kelompok perlakuan setelah diberikan intervensi. Hasil dari pengumpulan data 

menunjukkan bahwa terdapat 94% siswa memiliki tingkat pengetahuan baik dan 

tidak terdapat siswa yang memiliki tingkat pengetahuan kurang. Ini disebabkan 
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karena responden antusias saat dilakukan intervesi, selain itu responden sangat 

antusias pada saat diskusi. Pada topik tertentu, salah satunya faktor yang dapat 

menyebabkan perilaku seks pranikah, responden laki-laki lebih aktif sehingga pada 

awalnya sempat gaduh namun bisa kembali terkontrol. Menurut Pratiwi (2004), 

faktor yang dapat menyebabkan perilaku seks pranikah adalah pengalaman seksual, 

salah satunya dengan menonton vidio porno. Dari diskusi yang dilakukan 

didapatkan bahwa hampir seluruh responden laki-laki pernah melihat vidio porno. 

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa eksposur 

media pornografi merupakan faktor langsung yang dapat mempengaruhi perilaku 

seksual pada remaja dan rerata tingkat perilaku seksual pranikah lebih tinggi pada 

remaja laki-laki (Soetjiningsih, 2008). 

Responden mengatakan belum pernah dilakukan edukasi dengan 

permainan. Jenis pemberian edukasi yang pernah diberikan hanya dengan metode 

ceramah dan tanya jawab. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

edukasi dengan media ular tangga terhadap pengetahuan siswa kelas VIII SMPN 1 

Besuki, Tulungagung dalam upaya pencegahan perilaku seks pranikah. Pemilihan 

ular tangga sebagai media dalam permberian edukasi karena didalamnya berisi 

informasi, gambar dan kartu pertanyaan sehingga remaja akan berpikir hubungan 

antara informasi pada gambar dengan lembar pertanyaan yang didapat. Remaja 

mengalami perkembangan kognitif. Menurut Piaget dalam Wong (2009), remaja 

dengan usia masuk kedalam tahap operasional formal. Remaja mulai mampu untuk 

berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Pada 

tahap ini remaja mulai menarik kesimpulan, menafsirkan hingga mengembangkan 

hipotesa. Pemberian edukasi dengan media ular tangga tidak dapat memastikan 
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bahwa remaja akan mendapatkan informasi dahulu sebelum mendapatkan kartu 

pertanyaan. Oleh karena itu, jika remaja mendapatkan kartu pertanyaan lebih 

dahulu dan belum mendapatkan penjelasan, maka remaja dapat melihat gambar 

yang ada dalam alas permianan ular tangga dan menarik kesimpulan untuk 

mendapatkan jawaban dari pertanyaan.  

Pada topik tertentu, salah satunya faktor yang dapat menyebabkan perilaku 

seks pranikah, responden laki-laki lebih aktif sehingga pada awalnya sempat gaduh 

namun bisa kembali terkontrol. Menurut Pratiwi (2004), faktor yang dapat 

menyebabkan perilaku seks pranikah adalah pengalaman seksual, salah satunya 

dengan menonton vidio porno. Dari diskusi yang dilakukan didapatkan bahwa 

hampir seluruh responden laki-laki pernah melihat vidio porno. Hal ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa eksposur media pornografi 

merupakan faktor langsung yang dapat mempengaruhi perilaku seksual pada remaja 

dan rerata tingkat perilaku seksual pranikah lebih tinggi pada remaja laki-laki 

(Soetjiningsih, 2008).  

Pada saat edukasi dengan media ular tangga, responden merasa mudah 

memahami materi yang diberikan. Ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah 

responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik. Siswa mengatakan merasa 

tertarik untuk bermain ular tangga dan senang karena bisa berdiskusi dengan peserta 

yang lain. Pemilihan ular tangga sebagai media edukasi, tidak terlepas dari 

kelebihan belajar dengan menggunakan permainan. Menurut Suyatno (2009), anak 

belajar melalui panca indera dan semakin banyak panca indera yang dilibatkan 

maka semakin mudah anak menerima informasi, selain itu anak juga belajar melalui 

bahasa. Anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan perasaan. Pada media 
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permainan ular tangga ini, selain terdapat gambar yang memudahkan untuk 

mengingat, terdapat beberapa peristiwa yang harus ditanggapi oleh siswa, sehingga 

mereka dapat mengungkapkan perasaannya. Permainan ular tangga ini, satu pion 

dipegangn oleh dua orang, sehingga pada saat menjawab soal, siswa dalam satu 

kelompok dapat bertukar pikiran sehingga meningkatkan kerjasama dan peran aktif 

anggota kelompok. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia, 

(2010), yang menunjukkan bahwa sebagai media pembelajaran permainan ular 

tangga memiliki kelebihan untuk membangun kerja sama dengan menjawab 

pertanyaan yang ada. Oleh karena itu, media ular tangga cocok digunakan untuk 

media edukasi untuk meningkatkan pengetahuan remaja. 

5.2.2 Identifikasi pengaruh edukasi dengan media ular tangga terhadap sikap remaja 

dalam upaya pencegahan perilaku seks pranikah. 

Tabulasi data pada saat pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki sikap negatif dalam upaya pencegahan perilaku seks pranikah. 

Pada kelompok perlakuan jumlah responden yang memiliki sikap positif dan 

negatif adalah sama. Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan setelah diberikan edukasi dengan media ular tangga 

terhadap sikap responden mengenai upaya pencegahan perilaku seks pranikah. 

Namun, sebenarnya terdapat responden yang sikapnya berubah dari negatif menjadi 

positif setelah diberikan intervensi. Menurut Roger (2003), sikap seseorang akan 

terbentuk jika sudah memiliki pengetahuan dan ketertarikan. Pada tahap ini, 

responden dapat menerima atau menolak stimulus yang berupa informasi mengenai 

perilaku seks pranikah. Responden yang menolak akan memunculkan sikap negatif, 

sedangkan yang menerima dapat memunculkan sikap positif. Peserta antusias pada 
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saat membahas peristiwa yang tergambar dalam media ular tangga. Namun, ada 

beberapa siswa yang kurang fokus pada saat berdiskusi mengenai peristiwa 

tersebut. Hal ini yang menyebabkan responden masih memiliki sikap negatif 

sehingga hasil penelitian menunjukkan peningkatan sikap yang tidak signifikan. 

Selain itu, terdapat beberapa siswa yang mempertahankan keyakinannya. Seperti 

pada soal nomor 6, 9, dan 10, yang memiliki jumlah poin yang lebih sedikit dari 

soal lainnya.   

Pada saat dilakukan pre test jumlah responden yang memiliki sikap negatif 

dan positif sama. Namun pada hasil tes setelah perlakuan hanya terdapat tiga 

responden yang sikapnya berubah menjadi positif. Sehingga perubahan sikap 

setelah dilakukan intervensi tidak signifikan. Pengetahuan yang baik tidak 

berpengaruh terhadap sikap positif. Hal ini terlihat pada responden nomor 3 dan 17, 

kedua responden tersebut memiliki pengetahuan yang baik namun sikap responden 

negatif. Ini juga terjadi pada responden yang memiliki pengetahuan yang cukup 

namun sikap responden negatif, yaitu pada responden nomor 8, 13, 14, 15, dan 16. 

Pada responden nomor 6, 7, 13, dan 17 terjadi peningkatan jumlah skor sikap yang 

signifikan. Selisih nilai antara pre dan post pada keempat responden 10 sampai 11.  

Pemberian edukasi dengan media ular tangga tidak berpengaruh pada rata-

rata sikap responden. Namun, masih terdapat kenaikan jumlah responden yang 

memiliki sikap positif terhadap upaya pencegahan perilaku seks pranikah. Pada 

hasil uji statistik terhadap jumlah nilai kuesioner sikap pada responden 

menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai sikap sebelum dan sesudah 

dilakukan edukasi dengan media ular tangga. Selain itu dari hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata jumlah nilai sikap antara 
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kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Sikap seseorang dapat dibentuk dengan 

memperhatikan waktu yang cukup untuk memahami suatu informasi. Faktor yang 

dapat mempengaruhi sikap seseorang adalah pengalaman pribadi, pengaruh orang 

lain, pengaruh budaya, dan emosional (Azwar, 2011). Selain itu, faktor lain yang 

dapat mempengaruhi peningkatan sikap adalah kesempatan peserta untuk 

melakukan evaluasi terhadap peristiwa tertentu pada saat proses edukasi 

(Handayani, Emilia and Wahyuni, 2009). Oleh karena itu, untuk merubah sikap 

siswa perlu dilakukan edukasi dengan media ular tangga secara berkesinambungan 

sehingga edukasi tidak hanya meningkatkan nilai sikap namun dapat merubah sikap 

siswa mejadi positif. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

Pada bab ini akan menyajikan dan saran dari hasil penelitian tentang pengaruh 

edukasi dengan media ular tangga terhadap pengetahuan dan sikap remaja dalam 

upaya pencegahan perilaku seks pranikah di SMPN 1 Besuki Tulungagung. 

6.1 Kesimpulan 

1. Sebagian besar remaja memiliki pengetahuan yang cukup mengenai upaya 

pencegahan perilaku seks pranikah sebelum dilakukan edukasi dengan 

manggunakan media ular tangga, namun setelah diberikan intervesi, rata-rata 

tingkat pengetahuan remaja meningkat menjadi baik. Hal ini disebabkan 

remaja aktif pada saat membahas materi mengenai perilaku seks pranikah, 

selain itu remaja mengatakan tidak bosan pada saat diberikan informasi 

sehingga mudah menerima informasi yang diberikan. 

2. Setelah diberikan edukasi dengan media ular tangga terjadi peningkatan jumlah 

siswa yang memiliki sikap positif terhadap upaya pencegahan perilaku seks 

pranikah, namun tidak berpengaruh pada perubahan sikap remaja dalam upaya 

pencegahan perilaku seks pranikah. Hal ini disebabkan sebagian siswa 

mempertahankan keyaninannya. 

3. Pemberian edukasi dengan media ular tangga memudahkan siswa untuk 

memahami materi dan berdiskusi mengenai suatu kejadian tentang pencegahan 

perilaku seks pranikah, sehingga berpengaruh pada peningkatan tingkat 

pengetahuan, namun belum berpengaruh pada perubahan sikap.  
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6.2 Saran 

1. Bagi remaja, perlu meningkatkan pengetahuan dan memahami informasi yang 

didapat mengenai perilaku seks pranikah sehingga dapat mencegah  timbulnya 

perilaku seks pranikah. Informasi mengenai pencegahan perilaku seks pranikah  

dapat diperoleh dari media yang dapat dipercaya dan bertanya pada guru atau 

orang tua sehingga dapat meningkatkan sikap menjadi positif. 

2. Bagi sekolah, perlu dilaksanakan pendidikan kesehatan dalam upaya 

pencegahan perilaku seks pranikah pada remaja. Penggunaan media ular 

tangga perlu dipertimbangkan dalam cara pemberian edukasi pada siswa.  

3. Pembina UKS, perlu melaksanakan pemberian pendidikan kesehatan kepada 

siswa, khususnya kepada anggota tim KSR dengan menggunakan metode ular 

tangga sehingga mereka mudah untuk memahami materi mengenai pencegahan 

perilaku seks pranikah.   

4. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan terkait metode pemberian edukasi 

dengan media ular tangga sehingga pada penelitian selanjutnya dapat lebih 

meningkatkan sikap pada remaja. Selain itu, perlu juga dicari faktor yang 

menyebabkan pemberian edukasi dengan media ular tangga tidak 

menyebabkan perubahan yang signifikan pada sikap remaja. 
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Lampiran 1 Sertifikat Etik Penelitian 

 

 

Lampiran 2 Surat Ijin Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian  

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

71 

 

 

SKRIPSI    PENGARUH EDUKASI DENGAN......ANINDITA NAYANG SAFITRI 

 

 

Lampiran 4 Informed Consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

 

Saya bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis kelamin : 

Pekerjaan   : 

Alamat  : 

Sebgai orang tua/wali dari: 

Nama  : 

Kelas   : 

Telah mendapatkan keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Permainan Edukasi Ular Tangga 

terhadap Perilaku Remaja dalam Upaya Pencegahan Seks Pranikah di 

SMPN 1 Besuki, Tulungagung”.  

2. Prosedur penelitian 

Selain itu, saya mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu 

dengan kesadaran sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun saya 

bersedia/tidak bersedia*). Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

  Besuki, …………… 

Peneliti,  Orang tua/wali,  

 

 

 

……………….  ………………….. 
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Lampiran 5 Satuan Acara Kegiatan Pertemuan Pertama 

 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

 

Materi : Permainan edukasi ular tangga mengenai upaya pencegahan seks 

pranikah 

Sasaran  : Siswa kelas VIII SMPN 1 Besuki, Tulungagung 

Tempat : Ruang kelas IX-A SMPN 1 Besuki, Tulungagung 

Waktu : 1 x 1 jam 

 

A. Analisis Situasional 

1. Fasilitator   : Anindita Nayang Safitri 

2. Peserta : Siswa kelas VIII SMPN 1 Besuki yang berusia 13-14 

tahun dan sedang memiliki pacar atau teman dekat yang 

berlawanan jenis 

3. Observer   : Elva Yuliastina, S.Pd. 

 

B. Tujuan Intruksional 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh permainan edukasi ular tangga terhadap perilaku 

remaja dalam upaya pencegahan seks pranikah di SMPN 1 Besuki, 

Tulungagung 

2. Tujuan Khusus 

1) Menjelaskan pengertian perilaku seks pranikah 

2) Bentuk perilaku seks pranikah 

3) Faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah 

4) Dampak negatif perilaku seks pranikah 

5) Upaya pencegahan perilaku seks pranikah 

 

C. Materi  

Upaya pencegahan perilaku seks pranikah pada remaja. 

 

D. Metode 

Permainan edukasi ular tangga. 
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E. Media  

1. Dua set alat permainan ular tangga 

1) Gelaran ular tangga berukuran 1,5 m x 1,5 m  

2) Pion 3 buah (1 pion untuk dua anak) 

3) Dadu 1 buah 

2. Kartu diksusi 

 

F. Langkah-langkah 

No Fase/tahap Waktu Kegiatan Respon Peserta 

1 Persiapan 10 menit 1. Salam  

2. Perkenalan  

3. Menjelaskan prosedur 

permainan 

4. Memberi contoh dengan 

mempraktikkan cara 

bermain ular tangga 

1. Menjawab 

salam 

2. Mendengarkan 

3. Memperhatikan 

dan 

menanyakan 

yang belum 

jelas 

2 Pelaksanaan  40 menit Melakukan permainan 

edukasi ular tangga dengan 

tema upaya pencegahan 

perilaku seksual pada 

remaja yang berisi materi: 

1. Pengertian perilaku seks 

pranikah 

2. Bentuk perilaku seks 

pranikah 

3.  Faktor yang 

mempengaruhi perilaku 

seks pranikah 

4. Dampak negatif perilaku 

seks pranikah 

5. Upaya pencegahan 

perilaku seks pranikah 

 

1. Melakukan 

permainan ular 

tangga sesuai 

dengan 

prosedur 

2. Menanyakan 

jika ada hal 

yang kurang 

jelas 

3 Evaluasi 10 menit 1.  Menanyakan perasaan 

peserta setelah bermain 

2.  Membuka pertanyaan 

3.  Evaluasi 

4.  Salam penutup 

1. Menjawab  

2. Menanyakan 

hal yang kurang 

jelas 

3. Mendengarkan 

4. Menjawab 

salam 

 

G. EVALUASI 
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1. Evaluasi proses 

1) Peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir 

2) Kegaduhan terkontrol 

3) Kegiatan dilakukan sesuai dengan waktu yang disediakan 

 

 

2. Evaluasi hasil 

1) Peserta paham mengenai materi yang disampaikan 

2) Peserta aktif dalam berdiskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

75 

 

 

SKRIPSI    PENGARUH EDUKASI DENGAN......ANINDITA NAYANG SAFITRI 

 

 

Lampiran 6 Satuan Acara Kegiatan Pertemuan Kedua dan Ketiga 

 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

 

Materi : Permainan edukasi ular tangga mengenai upaya pencegahan seks 

pranikah 

Sasaran  : Siswa kelas VIII SMPN 1 Besuki, Tulungagung 

Tempat : Ruang kelas IX-A SMPN 1 Besuki, Tulungagung 

Waktu : 1 x 45 jam 

 

A. Analisis Situasional 

1. Fasilitator   : Anindita Nayang Safitri 

2. Peserta : Siswa kelas VIII SMPN 1 Besuki yang berusia 13-14 

tahun dan sedang memiliki pacar atau teman dekat yang 

berlawanan jenis 

3. Observer   : Elva Yuliastina, S.Pd. 

 

B. Tujuan Intruksional 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh permainan edukasi ular tangga terhadap perilaku 

remaja dalam upaya pencegahan seks pranikah di SMPN 1 Besuki, 

Tulungagung 

2. Tujuan Khusus 

1) Menjelaskan pengertian perilaku seks pranikah 

2) Bentuk perilaku seks pranikah 

3) Faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah 

4) Dampak negatif perilaku seks pranikah 

5) Upaya pencegahan perilaku seks pranikah 

 

C. Materi  

Upaya pencegahan perilaku seks pranikah pada remaja. 

 

D. Metode 

Permainan edukasi ular tangga. 

 

E. Media  

1. Satu set alat permainan ular tangga 
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1) Gelaran ular tangga berukuran 1,5 m x 1,5 m  

2) Pion 3 buah (1 pion digunakan untuk 2 anak) 

3) Dadu 1 buah 

2. Kartu diksusi 

 

F. Langkah-langkah 

No Fase/tahap Waktu Kegiatan Respon Peserta 

1 Persiapan 5 menit 1. Salam 

2. Memperkenalkan diri 

3. Mengkonfirmasi 

apakah peserta masih 

ingat dengan cara 

permainan 

1. Menjawab 

salam 

2. Mendengarkan 

3. Memperhatikan 

dan 

menanyakan 

yang belum 

jelas 

2 Pelaksanaan  35 menit Melakukan permainan 

edukasi ular tangga 

dengan tema upaya 

pencegahan perilaku 

seksual pada remaja yang 

berisi materi: 

1. Pengertian perilaku 

seks pranikah 

2. Bentuk perilaku seks 

pranikah 

3. Faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku seks 

pranikah 

4. Dampak negatif 

perilaku seks 

pranikah 

5. Upaya pencegahan 

perilaku seks 

pranikah 

 

1. Melakukan 

permainan ular 

tangga sesuai 

dengan prosedur 

2. Menanyakan 

jika ada hal 

yang kurang 

jelas 

3. Berdiskusi 

sesuai kasus 

3 Evaluasi 5 menit 1. Menanyakan perasaan 

peserta setelah 

bermain 

2. Membuka pertanyaan 

3. Evaluasi 

4. Salam penutup 

1. Menjawab 

2. Menanyakan 

hal yang kurang 

jelas 

3. Mendengarkan 

4. Menjawab 

salam 
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G. EVALUASI 

1. Evaluasi proses 

1) Peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir 

2) Kegaduhan terkontrol 

3) Kegiatan dilakukan sesuai dengan waktu yang disediakan 

2. Evaluasi hasil 

1) Peserta paham mengenai materi yang disampaikan 

2) Peserta aktif dalam berdiskusi 
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Lampiran 7 Kuesioner 

 

LEMBAR KUESIONER 

PENGARUH PENGARUH EDUKASI DENGAN MEDIA ULAR TANGGA 

TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA DALAM UPAYA 

PENCEGAHAN SEKS PRANIKAH DI SMPN 1 BESUKI, 

TULUNGAGUNG 

 

No. Responden : 

Tanggal Pengisian : 

Kelas   : 

Berilah tanda centang pada pilihan jawaban yang dipilih 

Dengan siapa anda tinggal di rumah: 

o Kedua orangtua 

o Ayah atau ibu saja 

o Kakek dan nenek 

o Kakek atau nenek saja 

o Saudara  

o Kerabat (Paman) 

o Lainya ……… 

Pendidikan terakhir orang tua: 

Ayah  Ibu 

o Tidak tamat SD     o  Tidak tamat SD 

o SD     o   SD 

o SMP     o   SMP 

o SMA/sederajat    o   SMA 

o Diploma/Sarjana    o   Diploma/Sarjana 

 

Pekerjaan orang tua 

Ayah  

o Swasta/karyawan 

o PNS 

o TNI/POLRI 

o Petani 

o Pedagang/wiraswasta 

o Nelayan 

o Lainnya……… 

Ibu 

o Swasta/karyawan 

o PNS 

o TNI/POLRI 

o Petani 

o Pedagang/wiraswasta 

o Nelayan 

o Lainnya……..  
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A. Pengetahuan 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tanda checklist (v) sesuai yang anda ketahui 

No.  Pernyataan  Benar Salah 

1. Perilaku seks pranikah adalah aktivitas 

seksual yang tidak sesuai dengan nilai dan 

norma yang berlaku di masyarakat 

  

2. Berpelukan merupakan salah satu bentuk 

perilaku seks pranikah 

  

3. Masa pubertas dapat ditandai dengan 

menstruasi pada perempuan 

  

4. Masa pubertas dapat ditandai dengan mimpi 

basah pada laki-laki 

  

5. Masa pubertas yang terjadi pada remaja 

dapat menjadi faktor yang mempengaruhi 

perilaku seks pranikah 

  

6. Melihat video porno dapat mendorong 

perilaku seks pranikah pada remaja 

  

7. Rajin beribadah dapat mengurangi resiko 

melakukan perilaku seks pranikah 

  

8. Remaja yang melakukan seks bebas dapat 

menyebabkan kejadian yang tidak 

diinginkan seperti kehamilan 

  

9. Gonore merupakan salah satu jenis dari 

penyakit menular seksual  

  

10. HIV/AIDS tidak dapat ditularkan melalui 

bersentuhan dengan penderita HIV positif  

  

11. Mengisi waktu kosong dengan mengikuti 

ekstrakulikuler dapat mencegah timbulnya 

perilaku seks pranikah 

  

12. UKS dapat digunakan untuk konseling 

masalah kesehatan seksual 
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B. Sikap 

Jawablah penyataan dibawah ini dengan tanda check list (v) pada pilihan yang 

menurut anda sesuai 

SS : Sangat Setuju S     : Setuju 

TS : Tidak Setuju  STS: Sangat Tidak Setuju 

No  Pernyataan SS S TS STS 

1. Hubungan seks pranikah boleh 

dilakukan remaja sebagai ekspresi rasa 

cinta yang tulus dengan pasangannya 

    

2. Informasi mengenai upaya pencegahan 

seks pranikah bisa didapat dari internet 

dan bertanya pada guru atau orang tua 

    

3. Mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 

dapat menghindari dari perilaku seks 

pranikah 

    

4. Remaja pasrah jika ada yang mengajak 

melakukan hubungan seksual 

pranikah(mencium, meminta 

memperlihatkan organ intim atau 

melakukan hubungan suami istri) 

    

5. Remaja mengikuti ajakan teman untuk 

menonton video porno 

    

6. Remaja akan berdiam diri jika pernah 

mengalami pelecehan seksual 

    

7. Remaja mengikuti kegiatan keagamaan 

(TPQ) untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang agama dan 

menghindarkan diri dari perilaku seks 

pranikah 

    

8. Pengetahuan tentang cara perlindungan 

diri terhadap pelecehan seksual tidak 

penting dipelajari 

    

9. Tertarik dengan lawan jenis merupakan 

hal biasa dan dijadikan memotivasi 

dalam belajar 

    

10. Remaja bercerita kepada orang tua 

tentang masalah seksual (menstruasi 

atau mimpi basah) 
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