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ABSTRAK

Latar Belakang: Hasil data yang di dapatkan di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk
wilayah Kota Banjarmasin pada tahun 2013 angka Kehamilan yang tidak diinginkan
mencapai 157 kasus serta pada Infeksi menular seksual tahun 2013 sebanyak 21 kasus akan
tetapi jumlah infeksi menular seksual tersebut meningkat pada tahun 2014 menjadi sebanyak
88 kasus.
Tujuan: Mengetahui persepsi remaja SMA terhadap seks bebas dan Penyakit Menular
Seksual di SMAN 8 Banjarmasin.
Metode: Rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 4 orang informan utama remaja SMAN 8
Banjarmasin dan 3 orang informan triangulasi guru SMAN 8 Banjarmasin. Teknik
pengolahan dan analisis data hasil wawancara melalui 5 tahap yaitu, Transkripsi,
Pengorganisasian data, Pengenalan, Coding, dan pembuatan kesimpulan atas data yang
diperoleh.
Hasil: Hasil penelitian mengungkapkan secara umum pada aspek persepsi dan teoritis remaja
terhadap seks bebas memang sudah dianggap menjadi hal yang biasa terjadi dan sudah tidak
asing lagi ditelinga untuk kalangan remaja seperti mereka, serta pandangan atau pendapat
Remaja terhadap penyakit menular seksual adalah seperti halnya seks bebas tadi yang sudah
biasa didengar dan menjadi hal yang sudah tidak tabu.
Simpulan: Persepsi remaja dalam aspek persepsi serta teoritis mereka hanya mengetahui 1
penyakit yang akan terjadi dan menyebutkan faktor itu terjadi pada diri remaja sendiri,
lingkungan, pergaulan, media elektonik dan juga Internet yang akan membawa dampak buruk
yaitu terjadinya hamil diluar nikah dan penyakit menular seksual.

Kata kunci: Persepsi, Seks Bebas, Penyakit menular seksual
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ABSTRACT

Background: The results of the data that they got in the Health department Banjarmasin for the city
of Banjarmasin in 2013 figures unintended pregnancy reached 157 cases, and on sexually
transmitted infections in 2013 were 21 cases but the number of sexually transmitted infections has
increased in 2014 to as much as 88 cases.
Objective: To determine the perception of high school teenagers towards free sex and STIs in
SMAN 8 Banjarmasin.
Methods: The design of qualitative research with descriptive approach. Data collected through in-
depth interviews to key informants 4 teens of SMAN 8 Banjarmasin and 3 people informant
triangulation teachers of SMAN 8 Banjarmasin. Mechanical processing and analysis of data from
interviews with five stages, namely, Transcription, Organizing data, introduction, Coding, and of
making conclusions on the data obtained.
Results: Results revealed general on aspects of perception and theoretical adolescents against free
sex is already considered to be a regular thing and is not foreign to the ear, as well as the views or
opinions of Youth against sexually transmitted diseases are just as free sex was already commonly
heard and into things that are not taboo.
Conclusion: Through the perception in the theoretical aspects they only know one illness will occur
and mentioned factors happen to young people themselves, the environment, social, media,
electronic and Internet that will bring adverse effects that the pregnant outside marriage and
infectious diseases sexual.

Keywords: Perception, Free Sex, Sexually transmitted diseases
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PENDAHULUAN

Upaya dalam pembangunan kesehatan

bertujuan agar tercapai kemampuan hidup

sehat bagi setiap penduduk dan terwujudnya

derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Salah satu sasaran kesehatan adalah

mewujudkan generasi muda yang sehat

sebagai sumber daya manusia yang produktif

dan mampu berperan serta secara aktif dalam

pembangunan Nasional.Salah satu upaya

untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan

meningkatkan kualitas non-fisik yang

meliputi segi intelektual,emosional,dan

psikososial pada kesehatan remaja (Tarwoto

Ns,dkk 2010).

Sekitar 1 miliar manusia atau setiap 1

diantara 6 penduduk dunia adalah remaja.

Sebanyak 85% diantaranya hidup dinegara

berkembang. Di Indonesia, jumlah remaja dan

kaum muda berkembang sangat cepat. Antara

tahun 1970 dan 2000, kelompok umur 15-24

jumlahnya meningkat dari 21 juta menjadi 43

juta atau dari 18% menjadi 21% dari total

jumlah populasi penduduk Indonesia,

sedangkan pada tahun 2012jumlah remaja

usia 10-24 tahun di Indonesia mencapai lebih

dari 66 juta jiwa atau sama dengan sekitar

25 persen dari jumlah penduduk Indonesia

(Kusmiran, Eny, 2011).

Dampak yang menonjol dikalangan

remaja akibat gaya berpacaran yang beresiko

adalah masalah seksualitas (seks pranikah,

kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi),

terinfeksi penyakit menular seksual (termasuk

HIV/AIDS) dan penyalahgunaan NAPSA

(Kemenkes, 2010).

Sebuah survey yang dilakukan oleh

Youth Risk Behavior Survei (YRBS) secara

Nasional di Amerika Serikat pada tahun 2006

mendapati bahwa 47,8% pelajar yang duduk

di kelas 9-12 telah melakukan hubungan seks

pranikah, 35% pelajar SMA telah aktif secara

seksual (Daili, 2009 dalam Damanik, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian Mahyar

(2011) di 13 STIKES daerah Jakarta Timur

diperoleh hasil sebanyak 29,5 % mahasiswa

berperilaku seksual beresiko (kegiatan cium

bibir dan mulut, meraba – raba / petting dan

hubungan seksual atau senggama.
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Menurut data yang saya dapatkan pada

hari rabu,10 februari 2016 di Dinas Kesehatan

Kota Banjarmasin untuk wilayah Kota

Banjarmasin pada tahun 2013 angka

Kehamilan yang tidak diinginkan mencapai

157 kasus serta pada Infeksi menular seksual

tahun 2013 sebanyak 21 kasus akan tetapi

jumlah infeksi menular seksual tersebut

meningkat pada tahun 2014 menjadi sebanyak

88 kasus

Dari hasil study pendahuluan yang saya

lakukan pada tanggal 04 Februari pada jam

10.30 WITA di SMAN 8 Banjarmasin

melalui wawancara 5 orang siswa siswi yang

terdiri dari 3 orang  yang duduk di kelas X

dan 2 orang yang duduk dikelas XI dengan

jumlah siswi perempuan yang duduk dikelas

X adalah 2 orang dan kelas XI 1 orang serta

siswa laki-laki yang duduk dikelas X 1 orang

dan yang duduk dikelas XI adalah 1 orang

mereka rata –rata bisa memberikan

pandangantentang seks bebas itu seperti apa

dan apa saja dampaknya bagi remaja

sebayanya,tetapi disini ada 1 orang dari 4

pelajar yang tidak bisa memberikan

pandangan mengenai seputaran seks bebas

dan  apa itu penyakit menular seksual yang

menjadi salah satu dampak seks bebas

tersebut.

Salah satu siswa laki-laki kelas X yang

bisa memberikan pandangan terhadap seks

bebas itu mengatakan “ seks bebas jaman

sekarang bayak terjadi,apalagi disekeliling

saya dan setahu saya itu mempunyai dampak

yang merugikan wanita nya bisa hamil dan

bisa tertular HIV/AIDS”.

Tujuan

Untuk mengetahui Persepsi remaja SMA

terhadap seks bebas dan penyakit menular

seksual di SMAN 8 Banjarmasin.

Bahan dan Metode

Jenis penelitian ini termasuk dalam

rancangan penelitian kualitatif dengan

pendekatan deskriptif (explanatory research).

Penelitian Kualitatif adalah penelitian

naturalistic karena penelitiannya dilakukan

pada kondisi yang alamiah (Natural setting)

dan digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek yang alamiah ( Sugiono, 2008).

Istilah subjek penelitian merujuk pada

orang atau individu serta kelompok yang

dijadikan unit atau satuan (kasus) yang
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diteliti. Teknik Pengambilan Sampel dalam

penelitian ini adalah non probability

sampling dengan metode Purposive. Subjek

penelitian ini adalah informan yang akan

memberikan informasi yang diperlukan

selama penelitian, Subjek penelitian meliputi

beberapa macam informan utama (Key

Informan) dan informan triangulasi

(Suryanto, 2006).

Informan yang dipilih dalam penelitian ini

yaitu :

Informan utama yaitu 2 orang remaja

putri dan 2 orang remaja putra.Informan

diambil secara purposive sampling yaitu

informan yang memenuhi kriteria inklusi

sebagai sampel penelitian.

Kriteria Inklusi

Kirteria inklusi adalah karakteristik umum

subjek penelitian dari suatu populasi target

yang terjangkau yang akan diteliti (Nursalam,

2009). Kriteria inklusi dalam penelitian ini

adalah :

1). Remaja putra dan putri  yang duduk di

kelas X dan XI SMAN 8 Banjarmasin

1) Remaja Putra dan Putri  yang

duduk di kelas X dan XI SMAN 8

Banjarmasin yang bersedia dan

mempunyai waktu luang untuk di

wawancara.

2) Remaja Putra dan putri yang duduk

di kelas X dan XI SMAN 8

Banjarmasin yang mampu

berkomunikasi serta mau bekerja

sama dalam memberikan informasi.

3) Remaja putra dan putri yang berada

pada kategori remaja menengah

dengan usia 15 hingga 17 tahun.

4) Remaja Putra dan putri yang duduk

di kelas X dan XI SMAN 8

Banjarmasin yang pernah

berpacaran serta yang sudah

memiliki pacar.

5) Remaja putra dan putri yang duduk

dikelas X dan XI SMAN 8

Banjarmasin yang belum pernah

berpacaran

Pembahasan

Hasil wawancara kepada 4 informan

utama serta informan triangulasi sudah
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didapatkan mengenai bagaimana persepsi

remaja SMA terhadap seks bebas dan

penyakit menular seksual, tahapan dan faktor-

faktor yang menyebabkan itu terjadi serta

dampak yang terjadi dan pula bagaimana cara

remaja tersebut mecegah semua itu.

Sesuai dengan tujuan khusus peneliti

untuk mengetahui bagaimana persepsi remaja

SMA terhadap seks bebas, disini dari aspek

persepsi remaja SMA terhadap seks bebas

didapatkan hasil wawancara ke 4 informan

utama pada umumnya berbeda-beda, mereka

memberikan pandangan seperti seks bebas itu

adalah hubungan yang sering dilakukan diluar

nikah, dilakukan pada orang yang sudah bisa

berpacaran dan memiliki pasangan  serta

menurut mereka seks bebas itu sudah tidak

asing lagi terjadi dikalangan remaja yang

mungkin terjadi sudah akibat perkembangan

zaman yang semakin pesat dan modern  dan

mereka pernah mendengarnya juga  dari

media-media seperti televisi, internet, serta

pada lingkungan teman sebayanya.

Hasil yang didapatkan dari  informan

triangulasi melalui wawancara kepada 3

orang guru yang terdiri dari 2 orang wali

kelas dan 1 orang guru BK mereka juga

memberikan jawaban mengenai persepsi

remaja SMA terhadap seks bebas sekarang itu

memang sudah umum dan sudah biasa

menurut pandangan si remaja tadi, dari 3

informan triangulasi juga menyebutkan

karena kesalahan pergaulan norma-norma

sudah bergeser serta media- media seperti

televisi dan internet.

Beralih pada konsep teoritis disini,

Peneliti menanyakan kepada 4 orang

informan utama mengenai apakah ada tahapan

yang menimbulkan terjadinya seks bebas

tersebut, lalu ke 4 informan menjawab dengan

jawaban yang berbeda-beda yaitu pada

informan utama mengatakan jika ada tahapan

yang dapat menimbulkan terjadinya seks

bebas itu dikarenakan remaja itu sudah bisa

berpacaran dan mungkin sedang memiliki

pacar, lalu pada informan ke 2 mengatakan

tahapan itu terjadi karena kurangnya perhatian

dari sang orang tua serta juga sudah bisa

berpacaran lalu jalan berdua, berpelukan dan

berciuman setelah itu kemungkinan akan
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mengarah ke seks bebas. Sedangkan pada

informan 2 menyebutkan tahapan itu terjadi

dikarenakan salahnya lingkungan tempatnya

berpacaran dan kesahalan dalam pergaulan

dengan sekitanya, Informan 4 mengatakan

seks bebas terjadi melalui tahapan karena

pasangannya itu sendiri dan mungkin juga

terjadi karena kekurangan materi dalam arti

dia melakukannya ke sembarang orang

asalkan mendapatkan imbalan uang.

Dari jawaban ke 4 informan utama tadi

bisa dikaitkan dari hasil jawaban mereka

dengan konsep teori seperti yang dikatakan

Raka (2012) yang dimasukan oleh peneliti

pada bab sebelumnya yaitu, ada beberapa

tahap menuju perilaku seks bebas yaitu mulai

dari berpegangan tangan, Ciuman sebatas

dipipi, lalu berciuman di bibir, berpelukan,

Petting mulai berani melepas pakaian bagian

atas, meraba-raba bagian sensitife dan buka-

bukaan serta akhirnya melakukan hubungan

seksual, dan itu semua juga ada kaitanya

dengan rasa ingin tahu remaja tadi mungkin

saja mereka sebelumnya tidak pernah

melakukan hal tesebut lalu melihat di media

internet ataupun dari cerita teman

dilingkungan pergaulannya dan sinetron-

sinetron yang tidak mendidik lalu terciptalah

rasa penasaran dan rasa ingin mencoba

melakukan berciuman, berpelukan hingga

terjadi seks bebas.

Faktor-faktor tertentu yang

menyebabkan terjadinya seks bebas tadi, lalu

disini ke 4 informan memberikan jawaban

karena faktor lingkungan dia bergaul, disini

teman juga amat sangat mempengruhi juga

faktor dari keluarga seperti orang tua yang

acuh terhadap anaknya sendiri, dan juga

faktor yang mempengaruhi yaitu media

elektronik dan situs internet.

Dari jawaban yang diberikan informan

utama tadi juga hal nya sama ketika peneliti

menanyakan kepada informan triangulasi,

disini faktor yang paling ditekankan itu

adalah lingkungan, keluarga dan teknologi

yang semakin hari semakin pesat dan modern.

Peneliti juga mengaitkan jawaban informan

utama dan triangulasi tadi pada konsep

teoritis menurut Faruq (2006) mengemukakan

beberapa faktor dari perilaku seks bebas
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adalah yang pertama yaitu media elektronik

dimana media elektronik pada zaman

sekarang makin maju dan anak-anak sudah

pandai menggunakan media elektronik seperti

handphone dan membuka internet dengan

berbagai macam situs, akan tetapi banyak

disalah gunakan dengan membuka situs

negative yang bebas di edarkan. Faktor kedua

yaitu pada lingkungan dimana lingkungan

sekitar amat sangat mempengaruhi, disamping

itu juga pengaruh minimnya pengetahuan

remaja tersebut serta pendidikan moral dan

agama juga menjadi faktornya.

Peneliti juga menanyakan kepada

informan utama menurut mereka apa dampak

yang akan terjadi akibat dari seks bebas

tersebut dan informan utama 1 hingga 4

mengatakan hal yang kurang lebih sama

bahwa akan terjadi hal yang merugikan bagi

wanitanya yaitu sendiri, yaitu mengakibatkan

hamil diusia yang muda serta mereka kapan

saja bisa tertular penyakit, putus sekolah dan

tentunya rasa malu dan minder, Hal yang

sama di katakan oleh informan triangulasi

bahwa dampak yang akan terjadi itu sangat

merugikan yaitu remaja bisa putus sekolah,

malu dan hamil di luar nikah.

Sesuai dengan tujuan khusus untuk

mengetahui bagaimana persepsi remaja SMA

terhadap penyakit menular seksual peneliti

juga menanyakan beberapa pertanyaan yang

mengarah ke dampak seks bebas tadi yaitu

penyakit menular seksual, aspek pendapat /

persepsi disini ke 4 orang remaja informan

utama sudah tidak asing lagi dengan kalimat

seks bebas mereka semua mengatakan bahwa

kalimat itu sering mereka dengar di situs-situs

internet media-media elektronik seperti

televisi melalui berita-berita yang

ditayangkan serta ada juga menyebutkan dari

orang tua, dan yang ada di pikiran mereka

tentang penyakit menular seksual adalah

mereka remaja yang sering bergonta ganti

pasangan, akibat dari pergaulan bebas lalu

remaja tersebut akan tertular penyakit yang

sudah sering mereka dengan yaitu HIV/AIDS.

Terbentuknya pandangan remaja seperti

itu tadi juga tidak jauh dari hal-hal

disekelilingnya yang mungkin sudah menjadi

pengalaman mungkin dari melihat sekitar
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kejadian-kejadian di televisi atau tontonan

sinetron-sinetron yang tidak mendidik , media

internet, teman serta orang tua maupun guru

yang mendidik dia disekolah.

Mengenai persepsi remaja terhadap

penyakit menular seksual tadi, peneliti juga

menanyakan kepada 3 orang informan

triangulasi mereka mengatakan bahwa remaja

pada saat ini memang sudah tidak asing lagi

dengan kalimat penyakit menular seksual,

mungkin halnya sebagian remaja

menaggapinya biasa-biasa saja namun ada

juga remaja yang menanggapinya luar biasa

dalam artian mereka mengetahui dan

memahami penyakit menular seksual tersebut

sehingga yang ada didalam pikiran remaja

tersebut akan takut. Kemudian peneliti juga

menanyakan kepada 4 orang remaja tadi

mengenai mengapa penyakit menular itu tadi

bisa terjadi dan apakah ada faktor-faktor

tertentu yang menjadi penyebabnya, lalu

disini ke 4 informan mengatakan dengan

jawaban yang hampir sama yaitu akibat dari

melakukan seks bebas tadi lalu remaja itu

sendiri tidak menjaga kebersihan dan

kesehatan dirinya, dan kalimat yang sering

muncul adalah karena penyakit menular

seksual pada remaja tersebut memang terjadi

karena faktor dari dirinya sendiri, minimnya

pendidikan tentang seks, dan salahnya bergaul

memilih teman.

Dikaitkan dengan aspek teoritis yang

peneliti masukan kedalam bab 3,yaitu

menurut Notoatmojo ( 2003) Faktor yang

mempengaruhi  ada tiga yaitu faktor

predisposisi, faktor-faktor pendukung dan

faktor pendorong. Faktor predisposisi adalah

yang memudahkan terjadinya perilaku antara

lain pengetahuan individu, sikap,

kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai pandangan

dan persepsi, tradisi, norma sosial,

pendapatan, pendidikan, umur dan status

sosial. Faktor pendukung adalah faktor-faktor

yang memungkinkan terjadinya perilaku,

antara lain adanya keterampilan dan sumber

daya seperti fasilitas, personal dan pelayanan

kesehatan serta kemudahan untuk

mencapainya. Faktor pendorong adalah

faktor-faktor yang mampu menguatkan

seseorang untuk melakukan perilaku tersebut,
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diantaranya sikap dan perilaku petugas

kesehatan serta dorongan yang berasal dari

masyarakat.

Kembali berbicara tentang aspek

teoritis, penyakit menular seksual itu

mempunyai ragam macam penyakit, lalu yang

peneliti dapatkan dari ke 4 informan utama

mereka semua hanya pernah mendengar dan

tahu 1 macam penyakit menular seksual saja,

mungkin  yang sudah tidak asing itu seperti

HIV/AIDS, Sedangkan untuk aspek teoritis

yang ada didalam pembahasan peneliti yaitu

penyakit menular seksual mempunyai ragam

penyakit yaitu HIV/AIDS, Sifilis, Gonorea,

Chlamydia Trachomatis, Herpes Vaginalis,

dan Kondiloma Akuminata.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai

persepsi remaja SMA terhadap seks bebas dan

penyakit menular seksual di  SMAN 8

Banjarmasin dapat disimpulkan melalui aspek

persepsi remaja dan aspek teoritis yang

berkaitan dengan hasil wawancara sebagai

berikut :

a. Aspek konsep persepsi dan teoritis

terhadap seks bebas

Pendapat atau pandangan mereka

kalangan remaja SMA terhadap seks

bebas itu adalah hal sudah biasa terjadi

dan tidak tabu lagi dikalangan mereka.

Kesamaan pemahaman dengan aspek

teoritis mereka disini lumayan banyak

memiliki kesamaan, mereka bisa

menyebutkan apa faktor, dampak serta

bagaimana cara pencegahan seks bebas.

b. Aspek persepsi dan teoritis terhadap

penyakit menular

Pendapat atau pandangan mereka

kalangan remaja SMA terhadap seks

bebas disini mereka dapat

mengungkapkan pandangan tersebut

sama halnya berkaitan dengan seks bebas

karena memang hal itu sudah biasa dan

tidak asing lagi dilingkungan remaja

sebayanya, namun dikaitkan dengan

aspek teoritis mengenai penyakit menular

seksual yang didapatkan remaja hanya

mengetahui 1 penyakit saja dan perlu

dilakukan sosialisasi yang lebih lagi dari

petugas kesehatan yang bekerja sama

dengan sekolah.
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