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Abstrak
Siswa-siswi pada usia remaja merupakan masa pencarian jati diri yang mendorongnya mempunyai rasa keingintahuan

yang tinggi, ingin tampil menonjol, dan diakui eksistensinya. Diusia remaja, akibat pengaruh hormonal, juga mengalami
perubahan fisik yang cepat dan mendadak.  Hal ini menjadikan siswa-siswi pada usia remaja sangat dekat dengan
permasalahan seputar seksual.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dilaksanakan di SMK PGRI 3 Kediri pada
tanggal 24 Juni 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SMK PGRI 3 Kediri sejumlah 787. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMK PGRI 3 Kediri yang memenuhi kriteria penelitian yaitu sebesar
265. Tehnik pengumpulan data dengan menggunankan lembar kuisioner. Analisa data di interpretasikan sebagai berikut
76% - 100% pengetahuan baik, 56% - 75% pengetahuan cukup, 40% - 55% pengetahuan kurang, <40% pengetahuan tidak
baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 265 total responden didapatkan sebagain besar responden mempunyai
pengetahuan (tahu ) cukup sebanyak 65,2 % (173 responden) dan tidak ada responden yang mempunyai pengetahuan tidak
baik.

Diharapkan masyarakat lebih waspada terhadap maraknya seks bebas di lingkungannya sehingga masyarakat mampu
memberikan pengaruh yang baik terhadap remaja tersebut.

Kata kunci : pengetahuan, siswa-siswi, seks bebas

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Siswa-siswi pada usia remaja menjadi sosok yang sangat menarik untuk diperbincangkan tentang kaitannya
dengan perilaku seks bebas. Siswa-siswi pada usia remaja merupakan masa pencarian jati diri yang
mendorongnya mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, ingin tampil menonjol, dan diakui eksistensinya.
Namun disisi lain mengalami ketidakstabilan emosi sehingga mudah dipengaruhi teman dan mengutamakan
solidaritas kelompok. Diusia remaja, akibat pengaruh hormonal, juga mengalami perubahan fisik yang cepat dan
mendadak. Perubahan ini ditunjukkan dari perkembangan organ seksual menuju kesempurnaan fungsi serta
tumbuhnya organ genetalia sekunder. Hal ini menjadikan siswa-siswi pada usia remaja sangat dekat dengan
permasalahan seputar seksual. Namun terbatasnya bekal dan pengetahuan yang dimiliki menjadikan remaja
memang masih memerlukan perhatian dan pengarahan (Okanegara, 2007).

Data di Indonesia menunjukkan dari remaja usia 12-18 tahun 16% mendapat informasi seputar seks dari
teman, 35% dari film porno, dan hanya 5% dari orang tua. Dapat diketahui hampir 50 persen remaja Indonesia
pada tahun 2009 pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Padahal setiap tahun ada sekitar 2,3 juta
kasus aborsi di Indonesia dimana 20 persennya dilakukan remaja. Jawa Timur salah satu tempat terbanyak
dimana remaja melakukan seks bebas, dari tahun ke tahun semakin bertambah saja jumlahnya, data dua tahun
terakhir yaitu tahun 2008 sebanyak 37 persen remaja pernah melakukan seks bebas dan pada tahun 2009
sebanyak 40 persen remaja pernah melakukan seks bebas (Redaksi,2009). Hasil penelitian di Kediri pada tahun
2008 ada 26 persen remaja tahu dan pernah melakukan seks bebas, sampai tahun 2009 ada 30 persen remaja
tahu dan  pernah melakukan seks bebas (Radar Kediri, 2009). Data dari SMK PGRI 3 Kediri pada tahun 2005-
2006 terdapat 6 siswa yang telah melakukan pernikahan dini dan pada tahun 2007-2008 terdapat 6 siswa yang
telah melakukan pernikahan dini, 3 diantaranya menikah karena telah hamil (SMK PGRI 3 Kediri,2010). Data
awal yang didapatkan dari 20 siswa-siswi yang ditanya mengenai apa itu seks bebas ternyata 17 siswa tidak ada
yang tahu secara detail tentang seks bebas, dan hanya 3 orang yang tahu secara pasti tentang seks bebas.
Sedangkan pengumpulan data yang didapat dari 10 siswa menggunakan kuesioner tertutup mengenai pernah
atau tidak siswa melakukan seks bebas, ternyata ada 3 siswa yang pernah melakukan seks bebas dan 7 siswa
belum pernah melakukan seks bebas (Siswa SMK PGRI 3 Kediri,2010).

Seks bebas bagi siswa-siswi pada usia remaja merupakan hal yang biasa bagi mereka, padahal kita tahu
pengetahuan siswa-siswi pada usia remaja mengenai dampak seks bebas masih sangat rendah, kadang-kadang
juga kurang disertai pertimbangan rasional akan akibat lanjut dari suatu perbuatan. Yang paling menonjol dari
kegiatan seks bebas ini adalah meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan. Hubungan seks di luar
pernikahan menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab dan memunculkan rentetan persoalan baru yang
menyebabkan gangguan fisik dan psikososial manusia. seks bebas memiliki banyak konsekuensi misalnya,
penyakit menular seksual (PMS), selain juga infeksi, infertilitas dan kanker. Tidak heranlah makin banyak kasus
kehamilan pranikah, pengguguran kandungan, dan penyakit kelamin maupun penyakit menular seksual di
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kalangan remaja termasuk HIV/AIDS (Erdiansyah, 2007).
Penelitian di berbagai negara menemukan bahwa anak remaja akan terhindar dari keterlibatan dengan seks

bebas, jika mereka dapat membicarakan masalah seks dengan orang tuanya. Artinya, orang tua harus menjadi
pendidik seksualitas bagi anak-anaknya. Berikanlah pondasi nomor satu yaitu pendidikan agama. Pendalaman
ilmu agama harus benar-benar diterapkan dan bukan hanya disekolah saja, dirumah pun juga harus mendapat
ilmu agama, dan juga perlunya kontrol dan pengawasan dari pemerintah akan pengelolaan televisi atau media
masa yang biasa menjadi obyek para remaja (Muzayyanah, 2008).

Berdasarkan alasan diatas peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk mengetahui tingkat
pengetahuan siswa-siswi tentang seks bebas di SMK PGRI 3 Kediri.

2. Rumusan Masalah
“Bagaimanakah tingkat pengetahuan (tahu,paham) siswa-siswi tentang  seks bebas di SMK PGRI 3 Kediri ?”

3. Tujuan Penelitian
Mengetahui tingkat pengetahuan (tahu,paham)  siswa-siswi tentang  seks bebas di SMK PGRI 3 Kediri.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Konsep Pengetahuan

Pengetahuan adalah manfaat hasil “tahu”, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap
suatu obyek tertentu. Pengetahuan terjadi melalui panca indra manusia yaitu indra penglihatan, pendengar,
penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga
(Notoatmojo S, 2003).

Menurut Notoatmojo S, (2003), pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan
yaitu : tahu, paham, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Sedangkan faktor – faktor yang mempengaruhi
pengetahuan antara lain pendidikan, usia, pengalaman dan informasi.

Menurut Arikunto (2000) rentang pengetahuan ada 4 yaitu :
a. Pengetahuan baik : 76% - 100%
b. Pengetahuan cukup :  56% - 75% .
c.  Pengetahuan kurang : 40% - 55%
d. Pengetahuan tidak baik : <40%

2.    Konsep Siswa Siswi
Siswa-siswi adalah murid dalam hal ini SD, SMP, SMA, ataupun yang sederajat yang sedang menjalankan

proses belajar-mengajar (Surana, 2007).

3. Konsep Remaja
Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia remaja

menurut WHO (badan PBB untuk kesehatan dunia) adalah 12 sampai 24 tahun. Namun jika pada usia remaja
seseorang sudah menikah, maka ia tergolong dalam dewasa atau bukan lagi remaja. Sebaliknya, jika usia sudah
bukan lagi remaja tetapi masih tergantung pada orang tua (tidak mandiri), maka dimasukkan ke dalam kelompok
remaja (Erdiansyah, 2007).
Ciri – ciri remaja :
a) Pertumbuhan Fisik yang sangat Cepat
b) Emosinya tidak stabil
c) Perkembangan Seksual sangat menonjol
d) Cara berfikirnya bersifat kausalitas (hukum sebab akibat)
e) Terikat erat dengan kelompoknya

4. Konsep Seksualitas
Seks merupakan kegiatan fisik, sedangkan seksualitas bersifat total, multi-determined dan multi-dimensi, oleh

karena itu seksualitas bersifat holistik yang melibatkan biopsiko sosial, kultural dan spiritual (Hamid, 2000). Seks
berarti jenis kelamin , yaitu suatu sifat dan ciri yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Seksualitas merupakan sebuah proses yang berlangsung secara terus menerus sejak seorang bayi lahir
sampai meninggal, sebuah proses yang melibatkan hubungan erat antara aspek fisik (sistem reproduksi) dengan
aspek psikis dan sosial yang muncul dalam bentuk perilaku, serta merupakan bagian integral dari kehidupan
manusia. Seksualiatas adalah bagaimana orang merasakan dan mengekspresikan sifat dasar dan ciri-ciri
seksualnya yang khusus (Heri, 2005).

Seks bebas adalah hubungan seks di luar pernikahan menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab
(Kusuma, 2000). Seks bebas merupakan sebuah proses yang memperlihatkan hubungan erat antara aspek fisik
(sistem reproduksi) dengan aspek fsikis dan sosial yang muncul dalam bentuk perilaku dari kehidupan manusia
(Meyles, 2002).

Menurut beberapa penelitian, cukup banyak faktor penyebab remaja melakukan perilaku seks bebas. Salah
satu di antaranya adalah akibat atau pengaruh mengonsumsi berbagai tontonan. Hal kedua yang menjadi
penyebab seks bebas di kalangan remaja adalah faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun
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lingkungan pergaulan. Anak akan dibesarkan di lingkungan yang tidak sehat bagi pertumbuhan jiwanya. Anak
akan tumbuh di lingkungan pergaulan bebas (Marland , 2005).

Dampak dari seks bebas antara nlain terkena penyakit menular seksual (PMS), seperti gonore, HIV/ AIDS.
Disamping itu juga menimbulkan rasa berdosa, drop out dari sekolah, hamil diluar nikah, tindakan aborsi
sehingga mendorong untuk melakukannya  berulang-ulang  ( Kusuma , 2000).

Pencegahan seks bebas pada remaja dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti meminimalkan hal-hal
yang merangsang, mengekang ledakan nafsu dan menguasainya, pendampingan orang tua dan pendidik untuk
memberi pemahaman yang benar tentang pertumbuhan organ reproduksi, remaja juga harus bisa menjaga diri
(isti’faaf).

Hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi remaja yang sudah terjerumus dalam seks bebas yaitu : atasi
perasaan  remaja dengan membicarakannya dengan seorang konselor, tokoh agama, petugas kesehatan, atau
teman sebaya yang memahami masalah ini dan yang mereka percaya, pahami hak-hak dan pilihan-pilihan
mereka, kalau secara emosional mereka sudah merasa siap, bicarakan dengan keluarga atau teman, tapi harus
bersiap untuk menerima reaksi kemarahan dan ketakutan mereka, bekali mereka dengan agama yang kuat
(Heri, 2005).

C. METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dilaksanakan di SMK PGRI 3 Kediri

pada tanggal 24 Juni 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SMK PGRI 3 Kediri sejumlah 787.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMK PGRI 3 Kediri yang memenuhi kriteria penelitian
yaitu sebesar 265. Tehnik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah purposive sampling.

Penelitian ini diawali dengan memberikan instrumen berupa lembar kuisioner tertutup kepada responden. Setiap
instrumen akan diberi skor sesuai dengan jawaban yang benar diberi skor 1 dan yang salah diberi 0. Analisa data
dalam penelitian ini terdiri dari data melalui tabel distribusi frekuensi dimana jumlah frekuensi yang dicari dibandingkan
dengan jumlah responden yang ada kemudian dikalikan 100% dan hasil berupa presentase.
76% – 100% : pengetahuan baik
56% - 75% : pengetahuan cukup
40% - 55% : pengetahuan kurang
<40% : pengetahuan tidak baik

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Tingkat pengetahuan (Tahu) siswa-siswi tentang seks bebas di SMK PGRI 3 Kediri

Tabel 1 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan tingkat pengetahuan (Tahu) siswa-siswi tentang seks bebas
di SMK PGRI 3 Kediri

No Tingkat Pengetahuan (Tahu) Jumlah Prosentase (%)
1. Baik 79 29,8 %
2 Cukup 173 65,2 %
3 Kurang 13 5 %
4. Tidak Baik - 0 %

Total 265 100 %

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa dari 265 responden sebagaian besar mempunyai pengetahuan
cukup yaitu sebanyak 65,2% (173 responden).

Tabel 2 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan tingkat pengetahuan (Paham) siswa-siswi tentang seks bebas
di SMK PGRI 3 Kediri bulan Juli 2011.

No Tingkat Pengetahuan (Paham) Jumlah Prosentase (%)
1. Baik 57 21,5 %
2 Cukup 182 68,7 %
3 Kurang 26 9,8 %
4. Tidak Baik - 0 %

Total 265 100 %
Sumber :  Lembar Instrumen Juli 2011

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa dari 265 total responden tidak ada responden yang
mempunyai pengetahuan tidak baik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Pertanyaan “tahu” sebagaian besar responden mempunyai pengetahuan cukup yaitu sebanyak 65,2% (173

responden), Pertanyaan “ Paham” tidak ada responden yang mempunyai pengetahuan tidak baik.
Diharapkan agar masyarakat lebih waspada terhadap maraknya seks bebas di lingkungannya sehingga masyarakat
mampu memberikan pengaruh yang baik terhadap remaja tersebut.
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