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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan

manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau masa peralihan dari

masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis,

perubahan psikologis dan perubahan sosial. Di sebagian besar masyarakat

dan budaya, masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun

dan berakhir pada usia 18-22 tahun (Notoatmodjo, 2011).

Masa remaja merupakan periode kehidupan terjadinya perubahan

biologis, psikologis dan sosial (Rudolph, 2014).

Remajaadalahpendudukdalamrentangusia 10-19 tahun,

menurutPeraturanMenteriKesehatan RI Nomor 25tahun 2014,

remajaadalahpendudukdalamrentangusia 10-18

tahundanmenurutBadanKependudukandanKeluargaBerencana (BKKBN)

rentangusiausiaremajaadalah 10-24 tahundanbelummenikah.

Jumlahkelompokusia 10-19 tahun di Indonesia menurutsensuspenduduk

2010 sebanyak 43,5 jutaatausekitar 18% darijumlahpenduduk. Di

duniadiperkirakankelompokremajaberjumlah 1,2milyaratau 18%

darijumlahpendudukdunia (WHO, 2014).

Pertumbuhan fisik pada remaja baik laki-laki maupun perempuan

sangatlah cepat pertumbuhannya (growth spurt). Pada saat ini pertumbuhan

tinggi badan terjadi amat cepat. Perbedaan pertumbuhan fisik laki-laki dan

perempuan adalah pada organ reproduksinya, dimana akan diproduksi

hormon yang berbeda, penampilan yang berbeda, serta bentuk tubuh yang

berbeda akibat berkembangnya tanda seks sekunder (Depkes RI, 2007).
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Untuk mengetahui berbagai tuntutan psikologis perkembangan remaja dan

ciri-ciri usia remaja diharapkan para orang tua dan remaja itu sendiri

memahami hal-hal yang harus dilalui pada masa remaja ini sehingga bila

remaja itu diarahkan dan dapat melalui masa remaja dengan baik maka

pada masa selanjutnya remaja akan tumbuh sehat kepribadian dan jiwanya.

Permasalahan yang sering muncul biasanya disebabkan karena

ketidaktahuan orang tua tentang tuntutan psikologis ini, sehingga perilaku

mereka sering kali tidak mampu mengarahkan remaja menuju kepada

pemahaman perkembangan mereka (Dewi, 2012).

Remaja yang tidak siap terhadap perubahan-perubahan dari dalam

dirinya dapat melakukan hal-hal yang menyimpang seperti seks bebas

maupun narkoba. Hal ini dapat menyebabkan generasi muda yang tidak

sehat, padahal remaja adalah generasi penerus yang akan menjadi

pengganti generasi penerus yang akan menjadi pegganti generasi

sebelumnya di masa yang akan datang. Dalam menghadapi hal semacam ini

maka pemerintah bekerja sama dengan BKKBN untuk dibentuknyan bina

keluarga remaja (BKR) dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan,

seminar-seminar serta diskusi tentang kesehatan reproduksi remaja dan

masyarakat pada umumnya (Maryani, 2007).

Dalamperkembangannya, kehidupan di jaman yang

telahmajuinimemilikidampakbagimasyarakatterlebihlagidalampergaulanremaj

amasakini.Pergaulanpadaremajamasakinitelahjauhdaribatasnorma yang

telahditetapkan. Telahbanyakpenyimpangan yang

dilakukanolehpararemajadalampergaulannya,

sepertiseksbebas.Olehkarenaitutidakanehjikabanyakdarikalanganremaja/ana

ksekolah yang hamildiluarnikah.Salah faktor yang

mendorongpararemajauntukmelakukanseksbebasadalahkurangnyaperhatian
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orang tua.Perhatian orang tuasangatdiperlukanolehseseorangkarena orang

tualah yang paling dekatdengannya.Bimbingan orang

tuasangatberpengaruhpadatingkahlakuseseorang.Apabila orang

tuakurangmemberipengarahansertapengetahuanmakaseoranganakakanmud

ahterjerumusdalamkebiasaanberseksbebas.

Jadipentingbagiseorangremajamengetahuidanmemahamitentangperubahan-

perubahanfisik (pubertas) yang dialaminyasehinggaiamengetahuibatasan-

batasandalampergaulannya (MakalahPendidikan, 2017).

Pubertas merupakan salah satu tahap perkembangan anak antara 10-

19 tahun. Pada masa ini anak-anak mengalami perubahan menuju masa

dewasa. Perubahan yang dialami, adalah perubahan fisik, mental, dan sosial

(Patton & Viner, 2007). Sedangkan, anak usia sekolah merupakan masa

peralihan dari kanak-kanak ke usia remaja. Pada masa ini orangtua memiliki

tugas diantaranya adalah mempersiapkan anak dalam memasuki masa

pubertas. Hal ini penting dilakukan karena pada masa remaja anak

cenderung untuk lebih dekat pada teman sebayanya daripada dengan

orangtuanya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mempersiapkan

anak usia sekolah dalam menghadapi perubahan yang akan dia alami pada

masa pubertas.

Hasilpenelitiandanpembahasanyang

dilakukanolehAstriMunandaripadatahun 2012 di Muntilan Yogyakarta tentang

“HubunganPeran Orang

TuaDenganPengetahuanRemajaTentangPerubahan-

perubahanMasaPubertasRemajaPutri Di Muntilan”

mengatakanbahwasebagianbesarperan orang

tuadalamkategoricukupsebayak 59,6%, sebagianbesaratausebanyak 61,5%

pengetahuanrespondendalamkategorisedang, danadahubunganperan orang
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tuadenganpengetahuanremajatentangperubahan-

perubahanmasapubertasremajaputri di Muntilan Yogyakarta.

Hasilpenelitiandanpembahasanyang dilakukanolehTitin Christina

padatahun 2014 di Medan tentang

“HubunganPeranTemanSebayadenganKecemasanRemajaPutripadaMasaPu

bertasdalamMenghadapiPerubahanFisik di SMP SwastaBetania Medan”

mengatakanbahwaperantemansebayaberkategoriBaiksebanyak 71,7%

dengantingkatkecemasansedangsebayak 78,3%

danadahubunganantaraperantemansebayadengankecemasanremajaputripa

damasapubertasdalammengahadapiperubahanfisik.

BerdasarkaninformasidariDinasPendidikan Kota Banjarmasin bahwa

MTS Nurul Islam Banjarmasin adalahsekolah yang

masihjarangmendapatkanpenyuluhan.Dari

pihaksekolahmembenarkanbahwapemberianinformasitentangkesehatanrepr

oduksimasihjarangdiberikan.Makadariitupenelititertarikuntukmelakukanpeneli

tian di MTS Nurul Islam Banjarmasin.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 10

Februari 2018 di MTS Nurul Islam Banjarmasin. Peneliti melakukan tanya

jawab terhadap 10 siswa yang terdiri dari 5 orang siswi perempuan dan 5

orang siswa laki-laki, dari beberapa pertanyaan yang diajukan ke 5 orang

siswi perempuan tersebut seperti,

apamerekamengetahuiapaitupubertasdanapamerekaseringberceritatentangp

ubertaspada orang tuadantemansebayanya. Semua menjawab mengetahui

apa itu pubertas dan mengatakanlebih sering bercerita ke teman sebayanya

dari pada ke orang tua masing-masing dengan alasan malu dan malas, dan

pertanyaan yang sama diajukan ke 5 orang siswa laki-laki hanya 1 orang

dari 5 yang tidak mengetahui apa itu pubertas sama halnya jawaban dari



5

siswi perempuan sebelumnya 4 siswa laki-laki menjawab sudah

mengetahuiapaitupubertasdanmengatakanlebihseringberceritaketemandarip

adake orang tuanyadan 1 orang siswa laki-laki yang tidak mengetahui apa

itu pubertas menjawab tidak pernah diberitahu tentang penjelasan apa itu

pubertas.

Peran orang tua dan teman sebaya yang sangat mempengaruhi

pengetahuan remaja tentang pubertas maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Gambaran peran orang tua dan teman

sebaya tentang pubertas pada remaja di MTS Nurul Islam Banjarmasin”.

B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatas,

makapenelitimengajukanrumusanmasalahsebagaiberikut

“Bagaimanagambaranperan orang

tuadantemansebayatentangpubertaspadaremaja di MTSNurul Islam

Banjarmasin?”

C. TujuanPenelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaranperan orang

tuadantemansebayatentangpubertaspadaremaja di MTS Nurul Islam

Banjarmasin.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasikarakteristik orang

tuameliputipendidikandanpekerjaan.

b. Mengidentifikasigambaranperan orang

tuatentangpubertaspadaremaja di MTS Nurul Islam Banjarmasin.
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c. Mengidentifikasigambaranperantemansebayatentangpubertaspadar

emaja di MTS Nurul Islam Banjarmasin.

D. ManfaatPenelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan menambahinformasitentangpubertaspadaremaja.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Melatihkemampuanpenelitiuntukmenerapkanilmupengetahuan yang

diperolehdariinstitusipendidikanyaitumetodologipenelitiandangamba

ranperan orang

tuadantemansebayatentangmasapubertaspadaremajasertamelatihk

eterampilanberfikirsecarakritisdananalisis.

b. BagiRemaja

DapatmenambahpengetahuandanwawasantentangPubertaspadare

maja.

c. BagiInstitusi Pendidikan

1) AKBID Sari Mulia Banjarmasin

Dapatdigunakansebagaisumberbacaanuntukpenelitianselanjutny

aataudijadikanreferensiuntukpeningkatankualitaspendidikankese

hatankhususnyagambaranperan orang

tuadantemansebayatentangpubertaspadaremaja.

2) MTS Nurul Islam Banjarmasin
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Dapatmemberikangambarankepadasekolahbahwaperan orang

tuadantemansebayatentangpubertaspadaremajamempunyaiper

anpenting.


