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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan dari masa kanak-kanak 

menuju ke arah kedewasaan. Remaja adalah manusia yang sedang berkembang 

secara fisik dan psikologis (emosi), serta berkembang pula fungsi-fungsi 

hormonal dalam tubuh remaja. Umumnya proses kematangan fisik lebih cepat 

terjadi dari pada proses kematangan psikologis. Perubahan pada usia remaja 

merupakan proses untuk mencapai kematangan dalam berbagai aspek menuju 

tahap kedewasaan, proses ini adalah proses yang memperlihatkan hubungan erat 

antara perkembangan aspek fisik dan psikis pada remaja (Setiawati, 2010). 

Remaja sebagai generasi penerus bangsa akan berperan penting dalam 

melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia serta mempunyai andil besar dalam 

menentukan nasib bangsa. Remaja diharapkan memiliki moral dan rasa tanggung 

jawab yang tinggi. Jumlah remaja sangat besar merupakan potensi sumber daya 

manusia yang sangat berharga apabila dapat dibina dengan baik. Sebaliknya 

potensi yang besar tersebut apabila tidak dibina dengan baik, akan menimbulkan 

berbagai persoalan serius seperti penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja, 

dan termasuk persoalan yang berkaitan dengan aktivitas seksual, seperti pelecehan 

dan kekerasan seksual, hubungan seksual pra nikah, kehamilan tidak diinginkan 

(KTD), aborsi, pernikahan di usia muda, penyakit menular seksual (PMS) 

termasuk dan Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency 

Syndrome (HIV/AIDS) serta permasalahan sosial lainnya yang sangat 

berpengaruh terhadap kesiapan remaja untuk menyongsong masa depan.  

Hasil survey Badan Penelitian dan Pengembangan BKKBN pada tahun 2011 

khususnya di Jawa Barat menyimpulkan bahwa 51% remaja pernah melakukan 

hubungan seks di luar nikah, 26,60% pengidap Infeksi Menular Seksual (IMS), 

HIV/AIDS, 62% remaja tidak perawan, 78% melakukan penyalahgunaan napza, 

serta 27% mengaku pernah aborsi. Keadaan ini tidak apabila diperhatikan dan 

tidak diatasi akan semakin bertambah jumlahnya pada setiap tahunnya (BKKBN, 

2014).  
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Komisi penanggulangan AIDS nasional (KPAN) menyebutkan seks bebas 

sudah menjadi penyebab utama dari HIV/AIDS sebanyak 55% itu meliputi 48,4% 

akibat seks bebas secara heteroseksual (beda jenis), 3,7% homoseksual (sesama 

jenis), dan sisanya akibat penularan dari ibu ke bayi (Merry, 2010). 

Tindakan yang membuat kehidupan khawatir ditinjau dari sudut pandang 

sosial adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual. Berbagai 

penyimpangan seksual kerap terjadi pada kalangan remaja yang berada dalam usia 

sekolah. Dorongan atau hasrat seksual cenderung muncul lebih awal dari upaya 

melakukannya hubungan seksual secara bebas. Budaya di Indonesia tidak 

membenarkan hubungan seksual di luar jalur pernikahan. Remaja harus 

menunggu sampai tiba waktunya dewasa untuk boleh melakukan hubungan 

seksual dalam ikatan pernikahan yang  sah. Akibat dari begitu besarnya dorongan 

seks pada remaja, banyak remaja yang tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga 

mereka terjerumus ke dalam perilaku seks pranikah. 

Seiring dengan berjalannya waktu usia remaja usia 12˗15 tahun tanpa 

pengetahuan yang memadai tentang seks, maka pada waktu mereka berpacaran 

pengetahuan tentang seks bukan bertambah, akan tetapi muncul informasi-

informasi yang salah tentang seks. Ketidakpahaman remaja mengenai seks, 

kesehatan anatomi tubuh serta dampak dari hubungan seks di luar pernikahan 

menjadi salah satu penyebab dari terjadinya penyimpangan seksual. Perilaku seks 

remaja dewasa ini banyak mengarah pada perilaku menyimpang, sedangkan 

remaja merupakan generasi penerus di masa depan yang akan mempengaruhi 

cerah tidaknya masa depan bangsa dan negara di kemudian hari. Secara langsung 

maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi perkembangan budaya pada 

masa yang akan datang. Banyak remaja tidak menyadari bahwa beberapa 

pengalaman yang tampaknya menyenangkan, justru menjerumuskan (Sarwono, 

2011, hlm. 201). 

Perilaku seksual remaja Indonesia tampaknya sudah sangat menghawatirkan. 

Kekhawatiran ini sangat beralasan, seperti yang dilihat dari penelitian berikut ini. 

DKT Indonesia (2005) membuktikan bahwa remaja secara terbuka menyatakan 

telah melakukan seks pra nikah di Jabodetabek (51 %), Bandung (54 %), 

Surabaya (47 %) dan Medan (52 %). Survei Komnas Perlindungan Anak di 33 
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Provinsi 2008 menyimpulkan : 97 % remaja SMP dan SMA pernah menonton 

film porno, 93,7 % remaja SMP dan SMA pernah ciuman, genital stimulation atau 

meraba alat kelamin dan oral seks, 62,7 % remaja SMP dan SMA tidak perawan, 

21,2 % remaja mengaku aborsi (Erni, 2013). 

Kutipan di atas menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi pada remaja 

merupakan fenomena atau gejala sosial, dan perlu dibutuhkan cara mengatasinya 

dimana kebutuhan untuk dapat memahami kehidupan seksual dengan baik dan 

benar merupakan petunjuk bahwa pendidikan seks memang sangat diperlukan. 

Pendidikan seks diperlukan untuk menjembatani antara rasa keingintahuan remaja 

tentang hal itu dan berbagai tawaran informasi yang vulgar, dengan cara 

pemberian informasi tentang seksualitas yang benar, jujur, lengkap, yang 

disesuaikan dengan kematangan usianya. Pendidikan seks tentunya tidak akan 

terlepas pada pemahaman seseorang atau individu terhadap apa dan bagaimana 

pendidikan seks itu sendiri. 

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penjelasan kepada 

anak tentang masalah yang berkaitan dengan seks, naluri dan perkawinan. 

Pendidikan seks bukanlah berarti belajar tentang bagaimana berhubungan seksual, 

pendidikan seks disini merupakan sebuah diskusi yang realistis, jujur, dan terbuka 

bukan merupakan dikte moral belaka (Ulwan,  2009, hlm. 21). 

Pendidikan seks pada remaja  diberikan dengan pengetahuan faktual dimana 

informasi tentang pendidikan seks disampaikan dengan cara yang benar dan 

terbuka tidak ada yang ditutupi. Remaja harus mengetahui cara menempatkan seks 

pada perspektif yang tepat, yaitu masalah seks berhubungan dengan rasa percaya 

diri, penanaman rasa percaya diri agar mereka bisa mengetahui identitas diri 

mereka seperti lakilaki bertindak sebagai lakilaki begitupun dengan perempuan, 

dan difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam mengambil keputusan. 

Pendidikan seks penting bagi remaja agar mereka mendapatkan informasi 

yang benar dan akurat mengenai masalah seksual dan kesehatan reproduksi. 

Pendidikan seks untuk remaja bertujuan melindungi remaja dari berbagai akibat 

buruk, karena persepsi remaja dan perilaku seksual remaja yang keliru. Remaja 

melalui pendidikan seks diharapkan dapat menempatkan seks pada porsi yang 

tepat bahkan tidak kebablasan dalam menafsirkan arti seks serta ada upaya 
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mencoba mengubah anggapan negatif tentang seks. Rendahnya pemahaman 

tentang pendidikan seks dikarenakan masih banyaknya anggapan keliru mengenai 

pendidikan seks  (Devi, 2010). 

Salah satu wadah yang menyelenggarakan dan memberikan informasi tentang 

pendidikan seks yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). PIK R 

adalah suatu kegiatan yang diperuntukan remaja guna memberikan pelayanan 

informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta perencanaan penyiapan 

keluarga. PIK R merupakan bagian dari program Kesehatan Reproduksi Remaja 

(KRR) yang disosialisasikan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) kepada sekolah dan masyarakat desa atau kelurahan yang ada 

di kabupaten dan kota.  

PIK R di SMP Negeri 51 Bandung terbentuk pada tahun 2014 dimana 

mendapatkan usulan dari Dr. Rita salah satu kader dari BKKBN agar sekolah 

memiliki suatu wadah atau organisasi yang memiliki manfaat dan dapat 

memberikan sarana kepada peserta didik untuk melakukan konseling. Pada 

awalnya program PIK R hanya melakukan pembinanaan kepada peserta didik di 

lapangan, dan melakukan penyuluhan yang dilakukan 2 atau 3 bulan sekali 

dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang, dan untuk sekarang ini PIK R 

memiliki 40 orang anggota. PIK R di SMP Negeri 51 Bandung ini sudah berjalan 

hampir 4 tahun, dan PIK R SMP Negeri 51 Bandung merupakan penyelenggara 

pelayanan konseling dan materi tentang sex education, dan masih aktif. PIK R 51 

Bandung menjadi pelopor dalam memberikan pelayanan konseling, banyak 

prestasi yang di peroleh PIK R 51 Bandung dalam berbagai perlombaan yang 

diakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 

Salah satu ajang perlombaan yang sering diikuti yaitu duta genre, pendidik sebaya 

dan konselor sebaya.  

 PIK R ini termasuk ke dalam ekstrakulikuler (Ekskul) yang di selenggarakan 

oleh pihak sekolah dan wajib diikuti oleh peserta didik. Peserta didik bisa memilih 

PIK R sebagai salah satu ekskul yang diminati, bukan hanya di ekskul materi 

tentang sex education diberikan dari kelas VIIIX. (PIK R  SMP Negeri 51 

Bandung, 2016). 
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Materi sex education diberikan pada jam pelajaran di hari Selasa dan Kamis, 

namun materi tersebut bukan termasuk kedalam mata pelajaran. Materi sex 

education berada didalam program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK 

R), selain diberikan pada saat jam pelajaran, materi sex education diberikan pada 

waktu jadwal ekskul PIK R yaitu pada hari Jumat. 

Hadirnya program PIK R sebagai pencegah dari perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh remaja, begitupun dengan SMP Negeri 51 yang menyediakan 

program ini agar remaja paham tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi 

remaja agar dapat bersikap, berperilaku yang bertanggungjawab untuk 

mengurangi HIV / AIDS, nikah usia muda, Napza dan Bahayanya. 

Informasi awal yang dilakukan dengan mewawancarai Pembina PIK R di 

SMP Negeri  51 Bandung diketahui bahwa perilaku peserta didik yang menerima 

materi tentang sex education ternyata tidak menerapkan pendidikan seks di dalam 

kehidupan sehariharinya. Maksud materi pendidikan seks tidak diterapkan dalam 

kehidupan sehariharinya yaitu dimana peserta didik masih berperilaku tidak 

sesuai dengan materi tentang pendidikan seks di PIK R sekolah. Beliau 

mengemukakan salah satu contohnya yaitu  ketika peserta didik berpacaran 

mereka cenderung meminta kepada pacarnya atau lawan jenis untuk 

bergandengan tangan, dirangkul, dipeluk, bahkan sampai dicium. Perilaku 

tersebut merupakan perilaku yang cenderung bebas dan sangat tidak tepat 

dilakukan oleh remaja SMP yang berusia 1215 tahun, dimana peserta didik  

berada dalam masa tahapan remaja dan proses tumbuh kembang, yaitu masa 

peralihan dari masa anak menuju dewasa.  

Remaja berada dalam tiga tahap, yaitu: 12-15 tahun ke dalam masa remaja 

awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan dan 18-21 tahun ke dalam masa 

remaja akhir. Sementara perilaku peserta didik yang kurang tepat ditinjau dari 

sudut Agama dan Budaya Timur. Apabila kejadian ini terjadi karena derasnya 

informasi yang mereka dapatkan, seperti dari internet, dan pengaruh menonton 

sinetron yang memiliki adegan berpelukan dan ciuman,  sehingga mereka 

cenderung menirunya ketika berpacaran dengan lawan jenisnya.  

Penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga Departemen PKK FPTK UPI, termotivasi untuk melakukan penelitian. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan keilmuan perawatan dan 

pelayanan remaja dalam Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Penelitian ini 

menyangkut tentang Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). 

Penulis tertarik untuk meneliti masalah pendidikan seks dan konseling pada 

remaja, penelitian ini berjudul “persepsi peserta didik tentang sex education dalam 

program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) di SMP Negeri 51 

Bandung”. 

 

B.  Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.  Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah bertujuan untuk memfokuskan masalah penelitian yang 

akan dilaksanakan yaitu:   

a. Peserta didik dalam usia remaja yang masih belum mendapatkan informasi 

dalam bergaul dikehidupan seharihari, jenis batasan atau perilaku seks yang 

berpengaruh pada perilaku mereka dengan lawan jenis dalam pergaulan. 

b. PIK R memberikan pelayanan mengenai pendidikan seks. 

c. Remaja peserta PIK R belum sepenuhnya menerapkan informasi yang 

diperoleh tentang sex education dalam kehidupan sehari˗harinya.  

2. Rumusan Masalah  

Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “ Bagaimana Persepsi 

Peserta Didik Tentang Sex Education dalam Program Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja (PIK R) Di SMP Negri 51 Bandung berkaitan dengan tujuan, 

materi, metode dan media yang disampaikan oleh Pusat Informasi dan Konseling 

Remaja (PIK R)?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari masalah 

penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian ini adalah  

1. Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai Persepsi 

Peserta Didik Tentang Sex Education Dalam Program Pusat Informasi 

Konseling Remaja (PIK R) Di SMP  Negeri 51 Bandung. 
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini memperoleh data persepsi peserta didik tentang 

sex education mengenai   : 

a. Tujuan penyuluhan sex education dalam program Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja (PIK R). 

b. Materi sex education yaitu aspek fisik kesehatan reproduksi remaja yang 

meliputi pengertian kesehatan reproduksi, perubahan fisik remaja, pengertian 

pubertas, pengenalan organ reproduksi, dan cara pemeliharaan organ 

reproduksi. Aspek mental dalam kesehatan reproduksi yang meliputi 

pengertian perkembangan mental, pengertian perilaku seksual menyimpang, 

jenis perilaku seksual menyimpang pada remaja, serta faktor yang 

mempengaruhinya, pengertian KTD, faktor terjadinya KTD serta akibat dari 

KTD, dan pendidikan seks menurut agama. 

c. Metode dalam penyampaian sex education di Program Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja (PIK R). 

d. Media dalam penyampaian sex education di Program Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja (PIK R).  

e. Hasil sex education yang diharapkan setelah mengikuti program Pusat 

Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

pendidikan 

b. Sebagai masukan untuk melakukan penelitian mengenai pendidikan seks 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

kepala sekolah dalam pembinaan remaja mengenai pentingnya pelaksanaan sex 

education. 
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b. Bagi remaja penelitian dimaksudkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan mengenai sex education sehingga diharapkan dapat menjaga 

perilaku seksual dan menghindari penyimpangan  perilaku seksual. 

E. Struktur Organisasi Skripsi  

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab yaitu: 

BAB I:  Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II: Kajian Pustaka. Pada bab ini diuraikan teoriteori yang mendukung 

permasalahan penlitian, khususnya berisi tentang sex education, serta 

kerangka pemikiran. 

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan desai 

penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrument 

penelitian, prosedur penelitian, serta seranalisis data. 

BAB IV: Temuan dan Pembahasan. Pada bab ini peneliti menganalisis hasil 

temuan data tentang bagaimana persepsi peserta didik tentang sex education 

selama mengikuti kegiatan program Pusat Informasi dan Konseling Remaja 

(PIK R) 

BAB V: Simpulan dan Rekomendasi. Pada bab ini peneliti menguraikan 

tentangsimpulan hasil penelitian dan rekomndasi yang sekiranya dapat 

memberikan masukan pada pihakpihak yang terkait dalam penelitian ini.   

 

  

 

 

 

 


