
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

World Health Organitation tahun 2020 menyatakan bahwa remaja adalah 

individu yang berusia 10-24 tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (BKKBN) tahun 2015 remaja merupakan masa transisi antara masa 

anak-anak dan dewasa, dimana terjadi pacu tumbuh (growth spurt), timbul ciri-ciri 

seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan psikologis serta 

kognitif (Iskandarsyah (2010) dalam Rahayu dkk, (2017)). Pada masa ini terjadi 

pertumbuhan yang cukup pesat termasuk fungsi reproduksi, sehingga 

mempengaruhi perubahan perkembangan, baik dari segi fisik, mental psikologis 

maupun sosial (Meilani dan Setiyawati, 2017). 

Remaja disebut adolescence, berasal dari bahasa Latin adolescere yang 

berarti tumbuh untuk mencapai kematangan. Bangsa primitif dan orang-orang 

purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode 

lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu 

mengadakan reproduksi (Aviva, 2016).  

Pada masa remaja hubungan dengan teman sebaya sangat berpengaruh 

penting dalam pembentukan individu secara sosial terutama dalam perkembangan 

sosial emosional remaja (Berk, 2014 dalam Tridarmanto, 2017).  Remaja mulai 

membangun hubungan dengan lawan jenis yang bersifat romantis, yang nantinya 

hubungan ini akan berkembang ke aktivitas berpacaran. Hal ini terjadi karena 

remaja tengah mengalami masa pubertas (Tridarmanto, 2017).  
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Hormone oksitosin merupakan salah satu pemicu timbulnya rasa tertarik 

dan jatuh cinta. Menurut pendapat Dr. Lary Young, seorang behavioral 

neuroscientist, yang dituliskan oleh Cane (2013) oksitosin meningkatkan kepekaan 

seseorang terhadap social cues. Sinyal sosial atau social cues yang dimaksud adalah 

perilaku individu saat berinteraksi, seperti ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa 

tubuh. Kemudian, dengan bantuan dopamin, otak menghubungkan isyarat sosial 

pasangan dengan perasaan menyenangkan yang dihasilkan dari interaksi. Hasil dari 

dorongan positif ini adalah individu menginginkan perasaan senang itu terulang 

kembali (Pinkan, 2016).  

Data UNICEF Indonesia (2020) dari 270 juta jiwa populasi di Indonesia, 

2/3 berada di usia reproduktif dengan 17% adalah remaja usia 10-19 tahun. 

Sebanyak 46 juta populasi di Indoesia adalah remaja dan sebanyak 48% adalah 

remaja putri. Sebagaian besar remaja dewasa ini sudah mengalami fase tertarik 

dengan lawan jenis sehingga menimbulkan gairah yang disebut dengan pacaran.  

Di Indonesia, pada remaja usia 15-19 tahun proporsi terbesar berpacaran 

pertama kali pada usia 15-17 tahun. 33,3% remaja perempuan dan 34,5% remaja 

laki-laki yang berusia 15-19 tahun mulai berpacaran saat usia mereka belum 

mencapai 15 tahun. Pada usia tersebut dikhawatirkan remaja belum mempunyai 

keterampilan hidup atau life skill yang mumpuni, sehingga mereka berisiko 

memiliki perilaku berpacaran yang tidak sehat, antara lain melakukan seks pranikah 

(Kementerian Kesehatan RI, 2017). 

Berdasarkan laporan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia yang 

dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 

2017, perilaku berpacaran merupakan pintu masuk perilaku berisiko yang membuat 
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remaja lebih rentan terhadap kehamilan dini dan kehamilan di luar pernikahan, 

kehamilan dan infeksi yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan aborsi 

yang tidak aman. Penelitian telah menunjukkan bahwa mayoritas remaja 

perempuan (81%) dan remaja laki-laki (84%) berada dalam suatu hubungan yang 

berisiko. 45% anak perempuan dan 44% anak laki-laki mulai berpacaran pada usia 

15-17. Sebagian besar anak perempuan dan laki-laki mengaku berpegangan tangan 

(64% wanita dan 75% pria) dan berpelukan (17%) selama berkencan, mencium 

bibir (30% wanita dan 50% pria), dan saling merangsang/meraba-diraba (5% wanita 

dan 22% pria).   

Survey yang dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia di 

Bali tahun 2017 menunjukkan 5 dari 10 remaja di Bali yang berpacaran telah 

melakukan hubungan seksual. Selain itu sesuai dengan data Indeks Pembangunan 

Pemuda di Indonesia 2017 Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan 

adanya peningkatan kehamilan remaja di Bali yang meningkat dua kali lipat sebesar 

37 persen (Supartika, 2018).  

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bali dengan 

jumlah remaja cukup banyak. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung tahun 

2021 terdapat 127.830 penduduk kelompok usia 10-24 tahun baik laki-laki dan 

perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2022).  

Kesehatan reproduksi pada masa remaja merupakan masalah yang sering 

dialami para remaja di dunia. Banyak remaja dilaporkan terjebak dalam perilaku 

tidak sehat, termasuk perilaku seks bebas di lingkungan remaja. Perilaku seksual 

ini dipicu oleh berbagai perilaku, antara lain perasaan tertarik satu sama lain, 

berpacaran, mencium pipi dan bibir, berpegangan tangan, berpelukan, memegang 
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payudara dan alat kelamin hingga melakukan hubungan seksual dan seks bebas 

(Sarwono, 2016).  

Kesehatan reproduksi remaja memiliki beberapa kerawanan yaitu pertama 

adanya pernikahan dan kehamilan di usia yang muda, kedua menularkan atau 

tertular penyakit seksual, ketiga kehamilan yang tidak diinginkan menyebabkan 

abortus pada usia muda, keempat sering terjadinya kekerasan seksual pada remaja 

dan remaja sebagai korban eksploitasi (Nurkhalizah dan Rochmani, 2021). 

Pendidikan kesehatan reproduksi remaja menjadi salah satu sarana 

pencegahan perilaku seksual berisiko pada remaja. Sekolah merupakan salah satu 

tempat pendidikan kesehatan reproduksi, seharusnya memiliki kesempatan besar 

untuk mempengaruhi perilaku kesehatan reproduksi remaja karena sebagian besar 

remaja menghabiskan waktu mereka di sekolah dan bersosialisasi dan membentuk 

komunitas di sekolah. Pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap berpacaran 

menjadi salah satu poin yang harus dikembangkan oleh remaja pada dirinya sendiri 

melalui peningkatan pengetahuan dan sikap tersebut yang dapat dilakukan dengan 

cara mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi tidak hanya di sekolah, namun 

dapat dilakukan di banjar-banjar dengan bantuan dari kader. Beberapa kecamatan 

di Kabupaten Badung telah melaksanakan program posyandu remaja dimana kader 

posyandu remaja adalah remaja yang dipilih atau dengan sukarela dilatih untuk ikut 

melaksanakan upaya pelayanan kesehatan remaja bagi diri sendiri, teman sebaya, 

keluarga, serta masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Pengetahuan 

memberikan pengaruh yang baik pada setiap tindakan, di mana remaja yang 

dibekali pengetahuan yang memadai memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam 

mencegah terjadinya masalah kesehatan remaja.  
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Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan November 2021 

di SMA Negeri 1 Kuta Utara, didapatkan bahwa pendidikan kesehatan remaja 

sudah menjadi program yang masih aktif dijalankan di sekolah seperti kegiatan 

Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) dan Pusat Informasi 

Konseling Remaja (PIK-R) wawancara dengan 10 siswi didapatkan 50% siswi 

belum memahami tentang berpacaran sehat. Di masa pandemi COVID-19 kegiatan 

ekstrakulikuler KSPAN dan PIK-R tidak terlaksana sebagaimana mestinya. 

Pandemi mengakibatkan upaya Puskesmas dalam memberikan penyuluhan tentang 

kesehatan reproduksi menjadi terhambat oleh karena tidak terlaksananya 

penyuluhan secara aktif, dapat berdampak pada masalah kesehatan reproduksi 

seperti seks pranikah, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular infeksi menular 

seksual, pernikahan dini, kekerasan fisik maupun seksual serta berpengaruh pada 

kesehatan mental remaja saat berpacaran. Pendidikan kesehatan reproduksi 

khususnya tentang berpacaran sehat telah menjadi tren yang tidak hanya diberikan 

penyuluhan secara langsung di sekolah namun bisa didapatkan di media sosial 

seperti instagram, twitter, facebook, blog kesehatan, dan lain sebagainya.  

Masalah berpacaran yang banyak dialami oleh remaja di SMA Negeri 1 

Kuta Utara adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara pasangan sehingga 

tercipta perilaku pacaran tidak sehat seperti tidak adanya privasi antar pasangan. 

Tren pasangan harus bertukar sosial media dan handpone pribadi merupakan salah 

satu implementasi pacaran yang tidak sehat.  

Berdasarkan pemaparan di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian “Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Sebelum dan Sesudah 

Diberikan Penyuluhan Tentang Berpacaran Sehat”.  
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimanakah Perbedaan Pengetahuan dan 

Sikap Remaja Putri Sesudah dan Sebelum Diberikan Penyuluhan Tentang 

Berpacaran Sehat?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

  Mengetahui secara umum mengenai Perbedaan Pengetahuan dan Sikap 

Remaja Putri Sebelum dan Sesudah diberikan Penyuluhan Tentang Berpacaran 

Sehat.  

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:  

a. Mengidentifikasi pengetahuan remaja putri sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan tentang berpacaran sehat. 

b. Mengidentifikasi sikap remaja putri sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan tentang berpacaran sehat.  

c. Menganalisis perbedaan pengetahuan remaja putri sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan tentang berpacaran sehat.  

d. Menganalisis perbedaan sikap remaja putri sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan tentang berpacaran sehat.  

 



 

7 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

  Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan 

petugas kesehatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan remaja mengenai 

berpacaran sehat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan awal dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi institusi kesehatan 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun pedoman 

tentang berpacaran sehat pada remaja. 

b. Manfaat bagi peneliti 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana melatih diri baik pengalaman 

maupun keterampilan dalam menyusun penelitian khususnya isu kebidanan agar 

dapat berperan serta meningkatkan pengetahuan remaja mengenai berpacaran sehat.  

c. Manfaat bagi responden  

  Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam 

pengetahuan siswa khususnya remaja putri di SMA Negeri 1 Kuta Utara mengenai 

berpacaran sehat. 


