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ABSTRACT 
 

Adolescents have limited knowledge about sexual and reproductive health, and 
know little about the natural processes of puberty, sexual health, pregnancy or 
reproduction. As a result, sexual risk behavior is getting high, whereas sexual health 
education is still a contradictive program.  

 The study aims to report the sexual behavior and sex education perception 
among adolescent in Sleman, Yogyakarta. This cross-sectional survey was conducted in 
a health campaign held by students of YSU in SMA N 2 Sleman, Yogyakarta. There 
were 105 eligible students, 55 boys and 50 girls, joined the survey. The average age 
was 15 y.o., over half of the samples lived with their parents.  

Sexual risk behaviors reported are watching blue movies (28,6 %), browsing porn 
websites (25 %), reading porn magazines (17 %), and reading porn novels (7,6 %). 
From fifty one point four percent (51,4 %) students who admitted to have boy/girl friends, 
their intimate behaviors are 22% just going out; 29,5 % liked holding hands; 13,3 % liked 
hugs and kisses; 2,8 % had sexual intercourse. Almost students understood the effect of 
premarital intercourse. If they or their girl friend got pregnant, there were 4,7 % students 
agreed with abortion, (9,5 %) would tell their friend, 57% would tell their parents, and 
28,6 % would get married quickly. Or If they got sexual transmitted disease, most of 
them (97 %) still believed to see doctor, other (2 %) would go to alternative medicine and 
(0,9 %) believed they would get better without medicine. About sexual health education, 
most of them (72,4 %) urged it should be implemented at school, about 11 % thought 
SHE could be learned from society, about 2,8 % assured that SHE was taboo, and 1 % 
believed that SHE was a guilty thing. There were only 27 % students considered teacher 
as the main source of SHE, 34 % trusted friends as SHE sources, 16 % thought that 
SHE sources could be found anywhere, and 5,7 % still believed parents as the best 
sources.  

This study proves that sexual health education (SHE) is urgently implemented at 
school, thus teachers are considered as the appropriate sources. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan masuknya pengaruh budaya asing 

pada masyarakat maka hal-hal yang berbau ‘seksualitas’ telah menjadi ‘santapan’ 

sehari-hari bahkan di kalangan remaja dan anak-anak. Padahal masa remaja 

merupakan masa dimana hormon seksual dan organ-organ reproduksi mulai matang, 



sehingga mereka cenderung memiliki dorongan seksual yang cukup tinggi. Mereka 

sangat rentan terhadap pancingan-pancingan yang mengarah kepada terpuaskannya 

dorongan seksual tersebut. Bagi remaja-remaja yang bisa mengendalikannya, maka ia 

akan terhindar dari prilaku seksual yang menyimpang. Sebaliknya, bila para remaja tak 

bisa mengendalikannya, maka ia akan terjerumus ke dalam penyimpangan seksual, 

misalnya pemerkosaan, pornografi, hubungan bebas, dan prilaku tak bermoral lainnya.  

Gagasan tentang digulirkannya pendidikan seks masih menjadi problematika di 

masyarakat. Sebagian orang mendukungnya dan sebagian lagi menganggapnya 

sebagai hal yang tabu. Sikap tabu dan skeptis ini dipengaruhi dengan anggapan bahwa 

pendidikan seks adalah pelajaran tentang bagaimana melakukan hubungan seks. 

Pandangan salah tersebut mengakibatkan masyarakat masih belum mau menerima 

pentingnya pendidikan seks untuk para remaja.  

Ketiadaan sumber informasi pendidikan seks yang tepat mendorong remaja yang 

serba ingin tahu bersikap aktif mencari sendiri. Akibatnya, tak jarang bagi mereka yang 

mendapatkan informasi yang keliru sehingga lebih mendorong mereka pada timbulnya 

perilaku penyimpangan seksual. Hal ini dibuktikan dengan temuan data yang dilansir 

Badan Koordinasi Beluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Perhimpunan 

Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) bahwa 15 persen remaja usia 10-24 tahun dari 

total 62 juta remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks diluar nikah. 

Sedangkan jumlah remaja berusia 15-19 tahun yang melahirkan setiap tahunnya 

mencapai 15 juta orang. Adapun tingkat aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta kasus 

dimana 20 %-nya dilakukan oleh remaja. Selain itu, data mengenai kasus HIV AIDS juga 

menunjukkan, dari 8.251 kasus HIV AIDS pada 2005, 50 % yang tertular virus adalah 

dari kelompok usia 15-29 tahun. Dari jumlah itu separuhnya tertular melalui hubungan 

seks yang tidak aman. 

Untuk itu pula, pendidikan seks dipandang perlu untuk menjembatani rasa ingin 

tahu remaja tentang kematangan seksual mereka dengan informasi dan pengetahuan 

yang benar sehingga tidak mengarah pada terciptanya perilaku penyimpangan seksual. 

Sesungguhnya, pendidikan seks yang paling ideal adalah bisa dimulai dari lingkungan 

yang paling dekat dengan remaja itu sendiri, yaitu keluarga. Dalam hal ini pihak orang 

tua, yaitu ayah dan ibu yang diharapkan bisa lebih dini secara aktif memberikan 

informasi dan pengetahuan yang benar mengenai kesehatan reproduksi dan persoalan 

seksualitas sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya prilaku penyimpangan 

seksual pada remaja. 



Namun, fakta di masyarakat kita menunjukkan sebagian besar orang tua masih 

tetap merasa risih membicarakan seks pada anaknya. Masih amat sedikit orang tua 

yang mengerti dan memahami betapa pentingnya pendidikan seksualitas bagi remaja. 

Faktor kuat yang membuat pendidikan seksualitas sulit diimplementasikan secara formal 

adalah persoalan budaya dan agama. Selain itu, faktor lain yang ikut mempengaruhi 

adalah kentalnya budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Seksualitas masih 

dianggap sebagai isu perempuan belaka. 

 Dari sumber informasi yang berhasil mereka dapatkan, pada umumnya hanya 

sedikit remaja yang mendapatkan seluk beluk seksual dari orang tuanya. Oleh karena 

itu remaja mencari atau mendapatkan dari berbagai sumber informasi yang mungkin 

dapat diperoleh, misalnya seperti di sekolah atau perguruan tinggi, membahas dengan 

teman-teman, buku-buku tentang seks, media massa atau internet.  

Anak menghabiskan sebagian besar waktu efektifnya di sekolah. Jika orang tua 

masih tetap risih dan bersikap skeptis, guru sebagai seorang pendidik yang profesional 

harus mampu menjembatani komunikasi tentang kesehatan reproduksi ini antara siswa 

dan orang tuanya.  

Penelitian ini bertujuan sebagai studi pendahuluan untuk memberikan gambaran 

mengenai bagaimana persepsi siswa tentang pendidikan kesehatan reproduksi di 

sekolah, dan sekaligus mengetahui bagaimana perilaku seksual siswa dalam pergaulan 

sosial di sekolah.  

 

METODE 
Penelitian ini merupakan suatu survey yang menggunakan rancangan penelitian 

studi potong-lintang (cross-sectional) dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner terdiri 

dari kuesioner data pribadi responden mengenai umur, alamat, jenis kelamin, domisili, 

serta kuesioner tentang persepsi terhadap pendidikan kesehatan reproduksi, serta 

kuesioner tentang perilaku seksual siswa sehari-hari.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Survey yang dilakukan setelah suatu acara penyuluhan kesehatan mendapatkan 

105 sampel yang terdiri dari 55 orang siswa laki-laki (52%), dan 50 orang perempuan 

(48%) (grafik 1). Mereka berumur antara 13 sampai 18 tahun yang distribusinya dapat 

dilihat pada grafik 2.  
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 Berdasarkan domisili, didapatkan data 88 orang (83,8 %) tinggal bersama orang 

tua, 14 orang (13,3 %) tinggal dengan saudara, 2 orang (1,9 %) tinggal di rumah kos, 

dan 1(0,9 %) orang tinggal di pesantren.  

Masa remaja merupakan masa di mana manusia mengalami perkembangan 

yang pesat baik fisik, psikis maupun sosial. Perkembangan fisik ditandai dengan 

semakin matang dan mulai berfungsinya  organ – organ tubuh termasuk organ 

reproduksinya.  Perubahan psikis yang dialami pada masa pubertas tersebut adalah 

lebih perhatian terhadap diri sendiri, lebih perhatian dan juga ingin diperhatikan oleh 

lawan jenisnya, dengan menjaga penampilanya.  Termasuk dalam perubahan secara 

psikis ini adalah inginnya si remaja manjadi mandiri tanpa harus diatur – atur lagi oleh 

orang tua.  Sedangkan perubahan sosial yang dialaminya adalah bahwa remaja pada 

fase ini akan lebih dekat dengan teman sebayanya dibandingkan dengan orang tuanya 

sendiri. Semua perubahan ini akan berdampak pula pada perubahan perilakunya.  

 

A. PENGETAHUAN DASAR 
Perubahan fisik, psikis, maupun sosial yang dialami remaja setelah pubertas 

salah satunya adalah semakin tingginya hasrat seksual dan rasa ingin tahu remaja 

terhadap hal-hal yang berbau seksual. Selain itu, kurang dekatnya komunikasi dengan 

orang tua dan guru membuat remaja lebih dekat pada teman atau lingkungan sekitarnya 

di luar rumah. Remaja yang serba ingin tahu akan bersikap aktif untuk memuaskan 

hasratnya karena ketiadaan akses informasi pendidikan seks yang tepat. Akibatnya,  

tidak jarangmereka  mendapatkan informasi yang keliru dan justru mendorong mereka 

pada timbulnya perilaku penyimpangan seksual.  

Hasil penelitian ini mendapatkan sebanyak 77 orang (73,3 %) responden sudah 

mengetahui dengan benar apa yang dimaksud dengan pubertas dan tanda-tanda seks 



sekunder yang menyertainya, sebanyak 26 (24,8 %) responden menjawab dengan 

kurang tepat pertanyaan tentang pubertas dan tanda-tanda sekunder, serta sebanyak 2 

(1,9 %) responden tidak menjawab pertanyaan seputar pubertas dan tanda-tanda seks 

sekunder.  

Mitos-mitos di seputar seksualitas, merupakan informasi yang belum pasti 

kebenarannya, namun sudah terlanjur dipercaya oleh remaja. Mitos yang paling ngetren 

di kalangan remaja antara lain adalah hubungan seks ( HUS ) sekali tidak akan 

membuat hamil, HUS adalah tanda cinta dan sayang khususnya di hari-hari spesial 

seperti ‘hari jadian’, ultah ataupun valentine day.  

 Pada penelitian ini, sebanyak 48 orang (45,7 %)  menjawab dengan tepat 

pertanyaan terbuka tentang risiko dan akibat HUS sebelum menikah serta menyebutkan 

salah satu mitos salah yang berkembang di kalangan remaja. Sebanyak 50 orang (48 

%) siswa pengetahuannya kurang tepat untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut 

(tidak lengkap), serta sebanyak 7 orang (6,3 %) siswa sama sekali salah dan atau tidak 

bisa menjawab pertanyaan tersebut.  

Meskipun pada penelitian ini didapatkan cukup banyak responden yang memiliki 

pengetahuan yang akurat tentang pubertas dan hubungan seksual, pendidikan seks 

dianggap tetap perlu diberikan untuk menjembatani rasa ingin tahu dari remaja tentang 

kematangan seksual mereka dengan informasi dan pengetahuan yang benar sehingga 

tidak mengarah pada terciptanya penyimpangan seksual. Timbulnya kasus-kasus 

seputar KTD remaja, kekerasan seksual, penyakit menular seksual (PMS) pada remaja 

bahkan sampai aborsi, tidak lepas dari (salah satunya) minimnya pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi remaja khususnya mengenai keabsahan mitos-mitos HUS yang 

menyesatkan. Pendidikan seksualitas bukan sekedar memberi informasi yang lengkap 

mengenai seksualitas, misalnya dari sudut pandang bilogis yaitu tentang organ 

reproduksi  tetapi juga mengajarkan ketrampilan untuk memilih dan mengkomunikasikan 

pilihannya, serta mengajarkan laki-laki untuk lebih menghormati perempuan dengan 

demikian pendidikan seksualitas justru melindungi remaja dari resiko hubungan seks 

yang tidak terlindungi. 

 

B. PERSEPSI TERHADAP PENDIDIKAN SEKS 
Pendidikan seks saat ini memang masih kontroversi. Argumen pertama 

memandang, bila remaja mendapat informasi tentang seks, khususnya masalah 

pelayanan kesehatan reproduksi, justru akan mendorong remaja  



melakukan aktivitas seksual dan promiskuitas lebih dini. Pendapat kedua mengatakan, 

remaja membutuhkan informasi tentang perubahan – perubahan yang terjadi pada 

dirinya dan implikasi pada perilaku seksual dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung 

jawab dan kesadaran terhadap kesehatannya.     

Pada penelitian ini, sebanyak 72,4 % siswa (76 orang) menyatakan bahwa 

pendidikan seks di sekolah diperlukan, 11 % siswa (11 orang) menyatakan bahwa 

pendidikan seks di sekolah tidak diperlukan karena pendidikan seks bisa didapatkan dari 

sumber manapun di sekitar, sekitar 3 orang  siswa (2,8 %) menyatakan bahwa 

pendidikan seks itu hal yang tabu sehingga tidak baik untuk diajarkan, dan 1 orang (1 %) 

siswa menyatakan bahwa pendidikan seks itu dosa sehingga sama sekali tidak boleh 

mempelajarinya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Djaelani yang dikutip Saifuddin 

(1999:6) yang menyatakan, 94 persen remaja menyatakan butuh nasihat mengenai seks 

dan kesehatan reproduksi.  

Namun, repotnya, sebagian besar remaja justru tidak dapat mengakses sumber 

informasi yang tepat. Jika mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi melalui jalur 

formal, terutama dari lingkungan sekolah dan petugas kesehatan, maka kecenderungan 

yang muncul adalah coba-coba sendiri mencari sumber informal. Pada penelitian ini 

terdapat 11% responden yang berpendapat demikian.Sebagaimana dipaparkan 

Elizabeth B Hurlock (1994:226), informasi mereka coba dipenuhi dengan cara 

membahas bersama teman-teman, buku-buku tentang seks, atau mengadakan 

percobaan dengan jalan masturbasi, bercumbu atau berhubungan seksual.  

Kebanyakan masih ada anggapan, seksualitas dan kesehatan reproduksi dinilai 

masih tabu untuk dibicarakan remaja. Pada penelitian ini didapatkan 3 orang siswa yang 

berpendapat demikian bahkan ada 1 orang siswa yang beranggapan pendidikan seks itu 

dosa. Pendidikan seksualitas juga masih dianggap sebagai bentuk pornografi. Padahal, 

dalam gambaran penelitian yang pernah dilakukan oleh Pusat Studi Seksualitas PKBI-

DIY di wilayah Yogyakarta pada pertengahan tahun 2000 terhadap persepsi remaja dan 

guru (mewakili orangtua), anggapan itu tidak sepenuhnya terbukti. Selama ini 

pendidikan seks dipersepsikan sebagai sebuah hal yang sifatnya pornografi yang tidak 

boleh dibicarakan, apalagi oleh remaja. Dari hasil kuesioner menggambarkan, hanya 

sekitar 14,29 persen (responden guru) yang menyatakan, pendidikan seks sama dengan  

pornografi. Dari remaja sendiri anggapan tentang pendidikan seks sama dengan 

pornografi tidak terbukti (0 persen). 



Remaja sendiri merupakan kelompok umur yang sedang mengalami 

perkembangan. Banyak di antara remaja berada dalam kebingungan memikirkan 

keadaan dirinya. Sayangnya, untuk mengetahui persoalan seksualitas masih terdapat 

tembok penghalang. Padahal, mestinya jauh lebih baik memberikan informasi yang 

tepat pada mereka daripada membiarkan mereka mencari tahu dengan caranya sendiri.  

Selama ini remaja tidak mempunyai akses tentang inormasi tersebut dan hal tersebut 

membuat remaja yang serba ingin tahu bersikap aktif  untuk mencari sendiri. Akibatnya 

tidak jarang mendapatkan informasi yang keliru dan justru mendorong mereka pada 

timbulnya perilaku penyimpangan seksual. Untuk itu pula, pendidikan seks dianggap 

perlu diberikan untuk menjembatani rasa ingin tahu dari remaja tentang kematangan 

seksual mereka dengan informasi dan pengetahuan yang benar sehingga tidak 

mengarah pada terciptanya perilaku seksual.  

Adapun sumber informasi dalam pembelajaran kesehatan reproduksi yang 

diperoleh siswa cukup beragam. Sebanyak 36  siswa (34 %) lebih mempercayai teman 

atau saudaranya, sebanyak  28 siswa (27 %) berpendapat sebaiknya gurulah pemberi 

informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi, sebanyak 17 orang (16 %) 

berpendapat materi tentang seks dan kesehatan reproduksi bisa didapat dari media 

cetak maupun elektronik, dan hanya 6 orang (5,7 %) yang berpendapat bahwa 

pendidikan seks seharusnya diberikan oleh orang tua masing-masing.  

Dalam hal ini pendidikan seksual idealnya diberikan pertama kali oleh orangtua 

di rumah, mengingat yang paling tahu keadaan anak adalah orangtuanya sendiri. Orang 

tua mempunyai peran penting dalam perkembangan anak-anaknya khususnya pada 

masa remaja, sehingga orang tua seharusnya berperan sebagai sumber informasi 

tentang pendidikan seks yang paling efektif. Kendati demikian, nampaknya peranan ini 

sulit dilakukan oleh orang tua dengan alasan: 1) Orang tua merasa tidak memiliki tingkat 

pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan tentang kesehatan reproduksi, 2) 

Orang tua tidak tahu batasan informasi yang pantas diberikan kepada anaknya, 3) 

Orang tua tidak tahu umur yang tepat bagi anak untuk mulai memberikan pendidikan 

seks, 4) Orang tua tidak mengetahui cara berkomunikasi dengan anaknya layaknya 

seorang sahabat, 5) Orang tua kurang mampu menciptakan suasana terbuka dan 

nyaman untuk membahas seksualitas dengan anak.  

Tingkat sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan yang heterogen di Indonesia 

menyebabkan ada orangtua yang mau dan mampu memberikan penjelasan tentang 



seks tetapi lebih banyak yang tidak mampu dan tidak memahami permasalahan 

tersebut. Dalam hal ini maka sebenarnya peran dunia pendidikan sangatlah besar. 

Dharapkan para guru dapat memiliki wacana dan pandangan yang bijak serta 

rasional untuk dapat membimbing siswa berperilaku reproduksi yang sehat. Selain itu, 

dengan suasana lingkungan kelas yang kondusif untuk pembelajaran kehidupan 

reproduksi, siswa akan mendapatkan pengetahuan, persepsi, dan perilaku reproduksi 

yang sehat dari sumber yang terpercaya. Dengan demikian terjalin pula komunikasi guru 

dan murid yang erat dan efektif  sebagai salah satu solusi jika lingkungan keluarga 

siswa belum mendukung akan pembelajaran reproduksi yang sehat. 

 

C. PERILAKU SEKS 
Merebaknya pornografi sungguh amat memprihatinkan, apalagi bacaan-bacaan 

dan sejenisnya, yang saat ini amat mudah diakses oleh siapa pun (termasuk remaja). 

Pada survei terhadap pornografi, banyak media massa yang masuk kategori pornografi, 

di dalamnya memuat isi dan gambar secara vulgar dan permisif. Merebaknya pornografi 

sungguh amat memprihatinkan, apalagi bacaan-bacaan dan sejenisnya, yang saat ini 

amat mudah diakses oleh siapa pun (termasuk remaja).      

Disisi lain remaja cenderung memiliki tingkat seksual yang tinggi sehubungan 

dengan mulai matangnya hormon seksual dan organ-organ reproduksi.Adalah hal yang 

alamiah bila para remaja memiliki dorongan seksualitas yang tinggi pula. Hal itu 

menyebabkan rentannya remaja terhadap pancingan-pancingan yang mengarah kepada 

terpuaskannya dorongan seksual tersebut. Bagi remaja-remaja yang bisa 

mengendalikannya, maka ia akan terhindar dari prilaku seksual yang menyimpang. 

Sebaliknya, bila para remaja tak bisa mengendalikannya, maka ia akan terjerumus ke 

dalam penyimpangan seksual, misalnya pemerkosaan, pornografi, hubungan bebas, 

dan prilaku tak bermoral lainnya. 

Situasi maraknya pornografi sebagai media yang menyesatkan hingga 

berimplikasi terhadap dekadensi moral, kriminalitas, dan kekerasan seks yang dilakukan 

remaja, sesungguhnya bukan sebuah kasus baru yang mengisi lembaran surat kabar 

ataupun media elektronik. Kasus-kasus kekerasan seksual, kehamilan tidak dikehendaki 

(KTD) pada remaja dan  sejenisnya, tampaknya masih belum banyak diangkat ke 

permukaan sehingga "seolah-olah" masalah ini dianggap "kasuistik" yang tidak penting 

untuk dikaji lebih jauh.  

 



Perilaku seksual berisiko yang diakui dilakukan responden adalah menonton film 

porno sebanyak 30 orang (28,6 %), melihat situs porno di internet sebanyak 26 siswa 

(24,7 %), membaca tabloid atau majalah porno sebanyak 18 siswa (17 %), dan 

membaca komik atau novel porno sebanyak 8 siswa (7,6 %).   

Data diatas mendukung bahwa remaja memiliki hasrat dan dorongan untuk 

menyalurkan keinginan seksualnya dengan berbagai cara. Bagi remaja-remaja yang 

bisa mengendalikannya, maka ia akan terhindar dari prilaku seksual yang menyimpang. 

Sebaliknya, bila para remaja tak bisa mengendalikannya, maka ia akan terjerumus ke 

dalam penyimpangan seksual, misalnya pemerkosaan, pornografi, hubungan bebas, 

dan perilaku tak bermoral lainnya.  

Sebuah fenomena baru telah membuka mata kita, bahwa ternyata remaja 

sekarang telah begitu paham dengan yang namanya pacaran, lepas itu pacaran sehat 

maupun pacaran yang tergolong heboh (pahe). Hasil penelitian ini mendapatkan sekitar 

54 siswa (51,4 %) responden yang mengaku sudah pernah pacaran, gaya berpacaran 

mereka adalah: hanya pergi makan atau jalan-jalan sebanyak 22 % (12 orang), pacaran 

sering pegangan tangan saja 29,5 % (16 orang), pacaran sudah sering pelukan tangan 

bahkan berpacaran sebanyak 7 orang (13,3 %), dan pacaran sampai berhubungan seks 

2,8 % (3 orang).  

Usia remaja memang usia-usia rawan, dimana pada saat itu kondisi fisik dan 

hormonalnya sedang mengalami perubahan – perubahan dan hal ini disadari atau tidak 

sering menimbulkan kekhawatiran pada diri seorang remaja. Pada saat inilah seorang 

remaja mulai mengenal, menyukai bahkan mulai tertarik dengan lawan jenisnya dan 

pada saat itu segala sesuatunya bisa terjadi. Hal ini rasanya cukup wajar, karena 

seorang (berusia) remaja cenderung ingin tahu, serba ingin mencoba bahkan suka 

bereksperimen dengan hal – hal yang berbahaya, seks misalnya. Remaja sangat 

terhadap pancingan-pancingan yang mengarah kepada terpuaskannya dorongan 

seksual tersebut. Secara alamiah dorongan seksual ini memang harus terjadi untuk 

menyalurkan kasih sayang antara dua insan, sebagai fungsi pengembangbiakan dan 

mempertahankan keturunan. Namun, pengertian akan hubungan seksual ini harus 

diletakkan dalam kerangka reproduksi yang sehat pada usia yang tepat dan kondisi 

yang sesuai norma-norma dan agama. Hasil penelitian di atas mengindikasikan sudah 

adanya penyimpangan dalam gaya berpacaran siswa meskipun baru menginjak SMA 

dan bukan di sekolah perkotaan.  

 



Melihat fenomena tersebut dimana semakin gencarnya perilaku penyimpangan 

seksual khususnya pada kalangan remaja, maka diperlukan bekal ilmu tentang 

reproduksi sehat atau pendidikan reproduksi sehat yang lebih dikenal dengan istilah 

pendidikan seks. Dengan adanya pendidikan seks harapannya dapat cukup 

memberikan gambaran dan informasi  tentang reproduksi sehat.  

Dari data yang dilansir Badan Koordinasi Beluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) bersama Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 15 persen 

remaja usia 10-24 tahun dari total 62 juta remaja di Indonesia telah melakukan 

hubungan seks diluar nikah. Jumlah remaja berusia 15-19 tahun yang melahirkan setiap 

tahunnya mencapai 15 juta orang. Adapun tingkat aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta 

kasus dimana 20 %-nya dilakukan oleh remaja. Data mengenai kasus HIV AIDS juga 

menunjukkan, dari 8.251 kasus HIV AIDS pada 2005, 50 % yang tertular virus adalah 

dari kelompok usia 15-29 tahun. Dari jumlah itu separuhnya tertular melalui hubungan 

seks yang tidak aman.  

Meskipun cukup banyak siswa yang sudah mengetahui risiko hubungan seks 

sebelum menikah, namun jika dihadapkan pada persoalan KTD (kehamilan tak 

diinginkan), pada penelitian ini, masih ada siswa yang setuju dengan aborsi, 

pengguguran kandungan yakni sebanyak 5 orang (4,7 %), 10 orang (9,5 %) akan 

bercerita pada sahabat atau saudara dekatnya, 60 siswa (57 %) tetap memilih untuk 

berterus terang kepada orang tua masing-masing, dan sebanyak 30 siswa (28,6  %) 

menganggap solusi terbaik adalah segera menikah.  

Hal di atas mengisyaratkan bahwa kebanyakan siswa masih berpikiran logis dan 

religius. Mereka masih mengedepankan agama dan norma-norma jika seandainya 

mereka memiliki masalah KTD, walaupun ada 5 orang siswa yang memilih aborsi sebgai 

pilihan.  

Jika dihadapkan pada risiko tertular penyakit menular seksual,  siswa 

kebanyakan masih berpikir rasional dengan berobat ke dokter (97 %). Hanya sekitar 2 

orang siswa yang akan mencari pengobatan alternatif (2 %) dan 1 orang yang berpikir 

penyakitnbya akan sembuh sendiri (0,9 %)  

Sebaliknya, kepedulian siswa terhadap siswa lain yang ketahuan hamil masih 

sangat rendah. Kebanyakan siswa (64 orang, 61 %) menganggap hal tersebut adalah 

karena kesalahan dia sendiri, bahkan 8 siswa (7,6 %) merasa malu punya teman seperti 

itu, dan hanya 33 siswa yang berminat membantu teman tersebut mencarikan solusi 

masalahnya (31,4 %).  



WHO menyebutkan, ada dua keuntungan yang dapat diperoleh dari pendidikan 

seksualitas. Pertama, mengurangi jumlah remaja yang melakukan hubungan seks 

sebelum menikah. Kedua, bagi remaja yang sudah melakukan hubungan seksual, 

mereka akan melindungi dirinya dari penularan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.  

Mengingat rasa ingin tahu remaja yang begitu besar, pendidikan seksualitas yang 

diberikan harus sesuai kebutuhan remaja, serta tidak menyimpang dari prinsip 

pendidikan seksualitas itu sendiri.  

 

KESIMPULAN 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi sangat 

urgen untuk segera diimplementasikan di sekolah, mengingat selain guru dipercaya 

siswa untuk memberikan materi pendidikan seks, guru juga akan mampu menjembatani 

komunikasi pendidikan seks antara orang tua yang belum mau dan belum mampu 

dengan siswa. Fakta penelitian ini juga menggambarkan berbagai penyimpangan 

perilaku seksual yang ternyata tidak hanya terjadi di sekolah perkotaan namun juga 

sekolah pedesaan.  
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