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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rakhmat dan 

petunjuk-Nya semata, Modul Kesehatan Reproduksi Remaja 

sebagai bagian dari Bahan Ajar Kesehatan Reproduksi ini dapat 

diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 

Modul ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan 

kegiatan pengajaran mata kuliah Kesehatan Reproduksi bagi 

mahasiswa/i Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas 

Negeri Malang. Modul ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa/i dalam mempersiapkan dan melaksanakan 

pembelajaran dengan lebih terarah. 

Tentunya modul ini belum sepenuhnya dapat memenuhi 

semua keinginan pembaca. Oleh karena itu, apabila pembaca ingin 

mengetahui secara lebih mendalam, pembaca dapat membaca 

sumber-sumber yang terdapat pada Daftar Pustaka. Demikian pula, 

untuk kesempurnaan modul ini, penyusun sangat mengharapkan 

saran-saran dari pembaca. 

Akhir kata, penyusun mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya modul ini. 
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BAB KARAKTERISTIK 

REMAJA I 
 

 

Topik 1 Definisi Remaja 

Remaja merupakan kelompok potensial yang perlu 

mendapat perhatian serius karena remaja dianggap sebagai 

kelompok yang mempunyai risiko secara seksual maupun 

kesehatan reproduksi dimana mereka memiliki rasa keingintahuan 

yang besar dan ingin mencoba sesuatu yang baru (Syamsulhuda 

dkk, 2010). Masa remaja merupakan periode terjadinya 

pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, 

psikologis maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa 

keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan 

serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya 

tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Apabila 

keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik tersebut tidak 

tepat, mereka akan jatuh dalam perilaku berisiko dan mungkin 

harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang 

dalam berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososial 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, 2012). 

Rentang Usia 

Menurut WHO dalam  (Kemenkes,  2012) remaja adalah 

penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan 

Menteri RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk yang 

berada dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia 

remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah (Infodatin 

Kemenkes RI, 2012). 

Definisi remaja menurut WHO adalah penduduk dalam 

rentang usia 10-19 tahun, sedangkan menurut Peraturan Menteri 



2    Anindya Hapsari 

 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 remaja 

merupakan penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) memiliki 

pengertian sendiri mengenai remaja, menurut BKKBN remaja 

didefinisikan sebagai penduduk dalam rentang usia 10-24 dan 

belum menikah. 

WHO juga mendefiniskan remaja dengan lebih konseptual, 

secara umum dapat diartikan remaja adalah suatu masa di mana: 

1. Biologis. Individu berkembang dari saat pertama kali ia 

menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat 

ia mencapai kematangan seksual. 

2. Psikologis. Individu mengalami perkembangan psikologis dan 

pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. 

3. Ekonomi. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-

ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih 

mandiri. 

 

Topik 2 Karakteristik Remaja 

Perkembangan atau karakteristik remaja dapat dilihat 

melalui: 

1) Perubahan fisik.  

Fisik yang dimaksud adalah organ reproduksi remaja yang 

sudah mencapai tingkat kematangan. Secara spesifik, perubahan 

fisik pada remaja dapat dibedakan menjadi: 

Perubahan hormonal pada pubertas 

Pubertas terjadi sebagai akibat peningkatan sekresi 

gonadrotopin releasing hormone (GnRH) dari hipotalamus, diikuti 

oleh sekuens perubahan sistem endokrin yang kompleks yang 

melibatkan sistem umpan balik negatif dan positif. Selanjutnya, 

sekuens ini akan diikuti dengan timbulnya tanda-tanda seks 

sekunder, pacu tumbuh, dan kesiapan untuk reproduksi. 

Gonadrotopin releasing hormone disekresikan dalam jumlah cukup 
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banyak pada saat janin berusia 10 minggu, mencapai kadar 

puncaknya pada usia gestasi 20 minggu dan kemudian menurun 

pada saat akhir kehamilan. Hal ini diperkirakan terjadi karena 

maturasi sistim umpan balik hipotalamus karena peningkatan 

kadar estrogen perifer. Pada saat lahir GnRH meningkat lagi 

secara periodik setelah pengaruh estrogen dari plasenta hilang. 

Keadaan ini berlangsung sampai usia 4 tahun ketika susunan 

saraf pusat menghambat sekresi GnRH. Pubertas normal diawali 

oleh terjadinya aktivasi aksis hipotalamus-hipofisis-gonad dengan 

peningkatan GnRH secara menetap Gambar 1 (Batubara, 2010). 

 

 

Gambar 1. Aksis hipotalamus-hipofisis-gonad pada anak 

perempuan (Batubara, 2010) 
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Kontrol neuroendokrin untuk dimulainya pubertas masih 

belum diketahui secara pasti. Terdapat berbagai faktor yang 

dianggap berperan dalam awitan pubertas, antara lain faktor 

genetik, nutrisi, dan lingkungan lainnya. Secara genetik terdapat 

berbagai teori yang mengatur awitan pubertas, antara lain 

pengaturan oleh GPR54, suatu G-coupled protein receptor. Mutasi 

pada gen GPR54 dapat menyebabkan terjadinya hipogonadotropik 

hipogonadisme idiopatik. Pada tikus percobaan, definisi gen 

GPR54 menyebabkan volume testis tikus jantan menjadi kecil, 

sedangkan pada tikus betina menyebabkan terlambatnya maturasi 

folikel dan pembukaan vagina. 

Pada tahun 1971, Frisch dan Revelle mengemukakan 

peran nutrisi terhadap awitan pubertas. Frisch dan Revelle 

menyatakan bahwa dibutuhkan berat badan sekitar 48 kg untuk 

timbulnya menarke, sedangkan pada penelitian selanjutnya 

dinyatakan bahwa dibutuhkan perbandingan lemak dan lean body 

mass tertentu untuk timbulnya pubertas dan untuk 

mempertahankan kapasitas reproduksi. Keptin, suatu hormon 

yang dihasilkan di jaringan lemak (white adipose) yang mengatur 

kebiasaan makan dan termogenesis diperkirakan juga berperan 

dalam mengatur awitan pubertas. Pada keadaan puasa kadar 

leptin menurun, begitu pula dengan kadar gonadotropin. 

Penemuan ini menunjang hipotesisi peran nutrisi dalam 

pengaturan pubertas. Pada penelitian selanjutnya ternyata hal ini 

masih dipertanyakan karena kadar leptin tetap stabil selama pre- 

dan pasca pubertas. Di samping itu terdapat berbagai faktor lain 

yang diperkirakan mempengaruhi awitan pubertas, seperti 

pertumbuhan janin intrauterin, migrasi ke negara lain, dan faktor 

lingkungan lainnya. 
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Pada saat remaja atau pubertas, inhibisi susunan saraf 

pusat terhadap hipotalamus menghilang sehingga hipotalamus 

mengeluarkan GnRH akibat sesitivitas gonadalstat. Selama 

periode prepubertal gonadalstat tidak sensitif terhadap rendahnya 

kadar steroid yang beredar, akan tetapi pada periode pubertas 

akan terjadi umpan balik akibat kadar steroid ryang rendah 

sehingga GnRH dan gonadotropin akan dilepaskan dalam jumlah 

yang banyak. Pada awalnya GnRH akan disekresi secara diurnal 

pada sekitar 6 tahun. Hormon GnRH keudian akan berikatan 

dengan reseptor di hipofisis sehingga sel-sel gonadotrop akan 

mengekuarkan luteneizing hormone (LH) dan follicle stimulating 

hormone (FSH). Hal ini terlihat dengan terdapatnya peningkatan 

sekresi LH 1-2 tahunsebelum awitan pubertas. Sekresi LH yang 

pulastil terus berlanjut sampai awal pubertas. 

Pada anak perempuan, mula-mula akan terjadi 

peningkatan FSH pada usia sekitar 8 tahun kemudian diikuti oleh 

peningkatan LH pada periode berikutnya. Pada periode 

selanjutnya, FSH akan merangsang sel granulosa untuk 

menghasilkan estrogen dan inhibin. Estrogen akan merangsal 

timbulnya tanda-tanda seks sekunder sedangkaninhibin berperan 

dalam kontrol mekanisme umpan balik pada aksis hipotalamus-

hipofisis-gonad. Hormon LH berperan pada proses menarke dan 

merangsang timbulnya ovulasi. Hormon androgen adrenal, dalam 

hal ini dehidroepiandrosteron (DHEA) mulai meningkat pada awal 

sebelum pubertas, sebelum terjadi peningkatan gonadotropin. 

Hormon DHEA berperan pada proses adrenarke. 

Proses menarke normal terdiri dalam tiga fase yaitu fase 

folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal (sekretori). Pada fase 

folikuler, peningkatan GnRH pulsatif dari hipotalamus akan 

merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH yang 

kemudian merangsang pertumbuhan folikel. Folikel kemudian 

akan mensekresi estrogen yang menginduksi proliferasi sel di 
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endometrium. Kira-kira tujuh hari sebelum ovulasi terdapat satu 

folikel yang dominan. Pada puncak sekresi estrogen, hipofisis 

mensekresi LH lebih banyak dan ovulasi terjadi 12 jam setelah 

peningkatan LH. Pada fase luteal yang mengikuti fase ovulasi 

ditandai dengan adanya korpus luteum yang dibentuk dari proses 

luteinisasi sel folikel. Pada korpus luteum kolesterol dikonversi 

menjadi estrogen dan progesteron. Progesteron ini mempunyai 

efek berlawanan dengan estrogen pada endometrium yaitu 

menghambat proliferasi dan perubahan produksi kelenjar sehingga 

memungkinkan terjadinya implantasi ovum. Tanpa terjadinya 

fertilisasi ovum dan produksi human chirionic gonadotropine 

(hCG), korpus lutem tidak bisa bertahan. Regresi korpus luteum 

mengakibatkan penurunan kadar progeteron dan estrogen yang 

menyebabkan terlepasnya endometrium, proses tersebut dikenal 

sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi kira-kira 14 hari setelah 

ovulasi. 

Pada anak laki-laki, perubahan hormonal inidimulai dengan 

peningkatan LH, kemudian diikuti oleh peningkatan FSH. 

Luteinising hormon akan menstimulasi sel Leydig testis untuk 

mengeluarkan testosteron yang selanjutnya akan merangsang 

pertumbuhan seks sekunder, sedangkan FSH merangsang sel 

sertoli untuk mengeluarkan inhibin sebagai umpan balik terhadap 

aksi hipotalamus-hipofisis-gonad. Fungsi lain FSH menstimulasi 

perkembangan tubulus seminiferus menyebabkan terjadinya 

pembesaran testis. Pada saat pubertas terjadi spermatogenensis 

akibat pengaruh FSH dan testosteron yang dihasilkan oleh sel 

Leydig. 

Pada periode pubertas, selain terjadi perubahan pada 

aksis hipotalamus-hipofisis-gonad, ternyata terdapat hormon lain 

yang juga memiliki peran yang cukup besar selama pubertas yaitu 

hormon pertumbuhan (growth hormone/GH). Pada periode 

pubertas, GH dikeluarkan dalam jumlah lebih besar dan 
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berhubungan dengan proses pacu tumbuh selama masa pubertas. 

Pacu tumbuh selama pubertas memberi kontribusi sebesar 17% 

dari tinggi dewasa anak laki-laki dan 12% dari tinggi dewasa anak 

perempuan. Hormon steroid seks meningkatkan sekresi GH pada 

anak laki-laki dan perempuan. Pada anak perempuan terjadi 

peningkatan GH pada awal pubertas sedangkan pada anak laki-

laki peningkatan terjadi pada akhir pubertas. Perbedaan waktu 

peningakatan GH pada anak laki-laki dan perempuan serta awitan 

pubertas dapat menjelaskan perbedaan tinggi akhir anak laki-laki 

dan perempuan. 

 

Perubahan fisik pada pubertas 

Pada fase pubertas terjadi perubahan fisik sehingga pada 

akhirnya seorang anak  akan memiliki kemampuan bereproduksi. 

Terdapat lima perubahan khusus yang terjadi pada pubertas, yaitu 

pertambahan tinggi badan yang cepat (pacu tumbuh), 

perkembangan seks sekunder, perkembangan organ-organ 

reproduksi, perubahan komposisi tubuh, serta perubahan sistem 

sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan 

dan stamina tubuh. 

Perubahan fisik yang terjadi pada periode pubertas 

berlangusng dengan sangat cepatdalam sekuens yang teratur dan 

berkelanjutan (Gambar 2 dan 3). 
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Gambar 2. Perubahan fisik pada anak laki-laki selama masa 

pubertas (Batubara, 2010) 

 

 

 

Gambar 3. Perubahan fisik pada anak perempuan selama masa 

pubertas (Batubara, 2010) 
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Tinggi badan anak laki-laki bertambah kira-kira 10 cm per 

tahun, sedangkan pada perempuan kurang lebih 9 cm per tahun. 

Secara keseluruhan pertambahan tinggi badan sekitar 2 cm pada 

anak perempuan dan 28 cm pada anak laki-laki. Pertmbahan 

tinggi badan terjadi dua tahun lebih awal pada anak perempuan 

dibanding anak laki-laki. Puncak pertumbuhan tinggi badan (peak 

height velocity) pada anak perempuan terjadi sekitar usia 12 

tahun, sedangkan pada anak laki-laki pada usia14 tahun. Pada 

anak perempuan, pertumbuhan akan berakhir pada usia 16 tahun, 

sedangkan pada anak laki-laki pada usia 18 tahun. Setelah usia 

tersebut, pada umumnya pertambahan tinggi badan hampir 

selesai. Hormon steroid seks juga berpengaruh terhadap maturasi 

tulang pada lempeng epifisis. Pada akhir pubertas lempeng epifisis 

akan menutup dan pemtumbuhan tinggi badan akan berhenti. 

Pertambahan berat badan terutama terjadi karena 

perubahan komposisi tubuh, pada anak laki-laki terjadi akibat 

meningkatnya massa otot, sedangkan pada anak perempuan 

terjadi karena meningkatnya massa lemak. Perubahan komposisi 

tubuh terjadi karena pengaruh hormon steroid seks. Perubahan 

komposisi lemak tubuh (metode Tanner) tertera pada Tabel 1. 

 



10    Anindya Hapsari 

 

 

Tabel 1. Perubahan komposisi lemak tubuh selama pubertas 

 

Sumber: Ducharne and Forrest, 1993 

 

Perkembangan seks sekunder diakibatkan oleh perubahan 

sistem hormonal tubuh yang terjadi selama proses pubertas. 

Perubahan hormonal akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan 

rambut pubisdan menarke pada anak perempuan; pertumbuhan 

penis, perubahan suara, pertumbuhan rambut di lengan dan muka 

pada anak laki-laki, serta terjadinya peningkatan produksi minyak 

tubuh, meningkatnya aktivitsa kelenjar keringat, dan timbulnya 

jerawat. 

Pada anak laki-laki awal pubertas ditandai dengan 

meningkatnya volume testis, ukuran testis menjadi lebih dari 3 mL, 

penguuran testis dilakukan dengan memakai ala orkidometer 

Prader. Pembesaran testis pada umumnya terjadi pada usia 9 

tahun, kemudian diikuti oleh pembesaran penis. Pembesaran 

penis terjadi bersamaan dengan pacu tumbuh. Ukuran penis 

dewasa dicapai pada usia 16-17 tahun (Tabel 2). Rambut aksila 
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akan tumbuh setelah rambut pubis mencapai P4, sedangkan 

kumis dan janggut baru tumbuh belakangan. Rambut aksila bukan 

merupakan petanda pubertas yang baik oleh karena variasi yagn 

sangat besar. Perubahan suara terjadi karena bertambah 

panjangnya pita suara akibat pertumbuhan laring dan pengaruh 

testosteron terhadap pita suara. Perubahan suara terjadi 

bersamaan dengan pertumbuhan penis, umumnya pada 

pertengahan pubertas. Mimpi basah atau wet dream terjadi sekitar 

usia 13-17 tahun, bersamaan dengan puncak pertumbuhan tinggi 

badan. 

Pada anak perempuan awal pubertas ditandai oleh 

timbulnya breast budding atau tunas payudara pada kira-kira usia 

10 tahun, kemudian secara bertahap payudara berkembang 

menjadi payudara dewasa pada usia 13-14 tahun (Tabel 3). 

Rambut pubis mulai tumbuh pada usia 11-12 tahun dan mencapai 

pertumbuhan lengkap pada usia 14 tahun. Menarke terjadi dua 

tahun setelah awitan pubertas, menarke terjadi pada fase akhir 

perkembangan pubertas yaitu sekitar 12,5 tahun. Setelah 

menstruasi, tinggi badan anak hanya akan bertambah sedikit 

kemudian pertambahan tinggi badan akan berhenti. Massa lemak 

pada perempuan meningkatpada tahap akhir pubertas. Dari survei 

antroprometrik di tujuh daerah di Indonesia didapatkan bahwa usia 

menarke anak Indonesia bervariasi dari 12,5 tahun sampai dengan 

13,6 tahun. 

 

Stadium pubertas 

Proses pubertas terjadi secara berurutan dengan sekuens 

yang hampir sama. Secara umum tahapan pubertas tertera pada 

Tabel 2 dan Gambar 4 , serta Tabel 3 dan Gambar 5 menurut 

Tanner. 
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Tabel 2. Tahap perkembangan pubertas anak pada laki-laki menurut 

Tanner 

 

Sumber: Ducharne and Forrest, 1993 

 

Gambar 4. Tahapan pubertas pada anak laki-laki menurut Tanner 

(Ducharne and Forrest, 1993) 
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Tabel 3. Tahap perkembangan pubertas anak pada perempuan 

menurut Tanner 

 

Sumber: Ducharne and Forrest, 1993 

 

Gambar 5. Tahapan pubertas pada anak perempuan menurut Tanner 

Sumber: Ducharne and Forrest, 1993 
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Tempo pubertas 

Tanda awal pubertas adalah meningkatnya volume testis 

pada anak laki-laki dan timbulnya penonjolan pertama areola dan 

papila payudara pada perempuan. Pada anak perempuan 

keadaan tersebut akan segera diikuti terjadinya pacu tumbuh, 

sedangkan pada anak laki-lakipacu tumbuh terjadi pada bagian 

kedua dari proses pubertas. Menarke terjadi sekitar 2-3 tahun 

setelah awal pubertas. Pertumbuhan rambut aksila dan rambut 

pubis tidak merupakan petanda pubertas yang baik karena 

keadaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh steroid yang dihasilkan 

oleh adrenal. 

Perbaikan status sosial ekonomi tampaknya 

mempengaruhi proses pubertas. Di belanda pada abad ke 16-18 

menarke dilaporkan terjadi pada usia 14-15 tahun dan jarang 

sekali terjadi di bawah usia 13 tahun. Pada tahun 1928, menarke 

timbul lebih awal yaitu pada usia 13,7 tahun. Survei pada 1980, 

usia menarke menjadi 13,3 tahun dan pada tahun 1997 terjadi 

pada usia 13,1 tahun. Studi Keizer juga menunjukkan bahwa 

awitan pubertas timbul lebih lama, pada tahun 1980 pertumbuhan 

payudara terjadi pada usia 10,5 tahun, ssedangkan pada tahun 

1997 awitan pubertas timbul pada usia 10,7 tahun. Di Amerika 

Serikat, terjadi sebaliknya, usia awitan pubertas menjadi lebih dini 

pada anak laki-laki dan perempuan terutama ras kulit hitam. 

Pertumbuhan payudara terjadi pada usia 7 tahun pada 5% anak 

kulit putih dan 15% pada anak kulit hitam. Perubahan tersebut 

diperkirakan karena meningkatnya indeks massa tubuh, seperti 

pada anak overweigth yang mengalami menarke lebih cepat 

karena estrogen yang disimpan pada jaringan lemak 

menyebabkan peningkatan bioaktifitasnya. Walaupun demikian di 

Amerika Serikat menarke rata-rata terjadi pada usia 12,7 tahun 

dan ini tidak berubah diabndingkan periode sebelumnya. Hal 

tersebut memperlihatkan melambatnya proses pubertas yang 
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terjadi. Dari penelitian di Indonesia pada tahun 2005 di tujuh 

propinsi didapatkan usia menarke bervariasi dari 12,5 sampai 13,6 

tahun dengan pertumbuhan indeks massa tubuh bervariasi dari 

18,6 sampai 19,5. 

 

2) Perkembangan kognitif 

Remaja cenderung berpikir abstrak dan suka memberikan kritik, 

selain itu rasa ingin tahu remaja  terhadap hal-hal baru cenderung 

meningkat. 

 

3) Perubahan social dan emosional 

Remaja cenderung lebih sensitif dengan keadaan sekitarnya, 

hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi remaja bermacam-

macam salah satunya adalah keluarga dan lingkungan. Hal ini 

akan mempengaruhi sikap dan tindakan remaja pada suatu 

kejadian atau hal-hal di sekitarnya. 

Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan 

anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah “dewasa” akan 

tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa ia akan gagal 

menunjukkan kedewasaannya. Pengalaman mengenai alam 

dewasa masih belum banyak karena itu sering terlihat pada 

mereka berbagai hal seperti (Mayawati, 2011; Ulina’mah, 2014): 

1. Kegelisahan 

Keadaan yang tidak tenang menguasai diri si remaja, 

mereka mempunyai banyak macam keinginan yang tidak selalu 

dapat dipenuhi, disatu pihak ingin mencari pengalaman, karena 

diperlukan untuk menambah pengetahuan dan keluwesan 

dalam tingkah laku. Akhirnya mereka hanya dikuasai oleh 

perasaan gelisah karena keinginan-keinginannya yang tidak 

tersalurkan (Mayawati, 2011; Ulina’mah, 2014). 
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2. Pertentangan 

Pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam diri mereka 

juga menimbulkan kebingungan baik bagi diri mereka sendiri 

maupun orang lain. Pada umumnya timbul perselisihan dan 

pertentangan pendapat antara si remaja dan orang tua. 

Pertentangan ini menyebabkan timbulnya keinginan yang hebat 

unuk melepaskan diri dari orang tua (Mayawati, 2011; 

Ulina’mah, 2014). 

3. Berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum 

diketahuinya. Mereka ingin mengetahui macam-macam hal 

melalui usaha-usaha yang dilakukan dalam berbagai bidang 

(Mayawati, 2011; Ulina’mah, 2014). 

4. Keinginan sering pula diarahkan pada diri sendiri maupun 

terhadap orang lain, keinginan mencoba ini tidak hanya dalam 

bidang penggunaan obat-obatan akan tetapi meliputi segala 

hal. Akhirnya penjelajahan ketubuh bisa menyebabkan 

pengalaman dengan akibat yang tidak selalu menyenangkan, 

misalnya kehamilan yang menghentikan karir, prestasi, dan 

sekolah (Mayawati, 2011; Ulina’mah, 2014). 

5. Penyaluran yang bermanfaat dapat menghasilkan penemuan 

alat-alat baru atau modifikasi (Mayawati, 2011; Ulina’mah, 

2014). 

6. Khayalan dan fantasi, pada remaja putra banyak berkisar 

mengenai prestasi dan tangga karier. Khayalan dan fantasi 

tidak selalu negative, karena dipihak lain dianggap sebagai 

pelarian dari situasi dan suasana yang tidak memuaskan 

remaja (Mayawati, 2011; Ulina’mah, 2014). 

7. Aktivitas berkelompok, antara keinginan yang satu dengan 

keinginan yang lain sering timbul tantangan, hal ini jelas tidak 

dapat dibiarkan sehingga perlu usaha mencari jalan keluar dari 

keadaan seperti ini. Keinginan berkelompok ini tumbuh 
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sedemikian besarnya dan dapat dikatakan merupakan ciri dari 

masa remaja (Mayawati, 2011; Ulina’mah, 2014). 

 

Topik 3 Klasifikasi Remaja 

Menurut batasan umur Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia remaja dibagi menjadi 2, yaitu masa remaja awal (12-

16) dan masa remaja akhir (17-25). Sedangkan Sebayang, dkk 

dalam bukunya yang berjudul “Perilaku Seksual Remaja” 

menjelaskan klasifikasi remaja berdasarkan umur beserta 

karakteristiknya sebagai berikut: 

1. Masa remaja awal (10-12 tahun) 

2. Masa remaja pertengahan (13-16 tahun) 

3. Masa remaja akhir (17-21 tahun) 

 

Klasifikasi remaja pada umumnya didasarkan pada 

perubahan psikososial pada remaja. Perubahan fisik yang cepat 

dan terjadi berkelanjutan pada remaja menyebabkan para remaja 

sadar dan lebih sensitif terhadap bentuk tubuhnya dan mencoba 

membandingkan dengan teman-teman sebaya. Jika perubahan 

tidak berlangsung secara lancar maka berpengaruh terhadap 

perkembangan psikis dan emosi anak, bahkan terkadang timbul 

ansietas, terutama pada anak perempuan bila tidak dipersiapkan 

untuk menghadapinya. Sebaliknya pada orangtua keadaan ini 

dapat menimbulkan konflik bila proses anak menjadi dewasa ini 

tidak dipahami dengan  baik. 

Perubahan psikososial pada remaja dibagi dalam tiga 

tahap yaitu remaja awal (early adolescent), pertengahan (middle 

adolescent), dan akhir (late adolescent). Periode pertama disebut 

remaja awal atau  early adolescent, terjadi pada usia-usia 12-14 

tahun. Pada masa remaja awal anak-anak terpapar pada 

perubahan tubuh yang cepat, adanya akseerasi pertumbuhan, dan 

perubahan komposisi tubuh disertai awal pertumbuhan seks 
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sekunder. Karakteristik periode remaja awal ditandai oleh 

terjadinya perubahan-perubahan psikologis seperti, 

 Krisis identitas, 

 Jiwa yang labil, 

 Meningkatnya kemampuan verbal untuk ekspresi diri, 

 Pentingnya teman dekat/sahabat, 

 Bekurangnya rasa hormat terhadap orang tua, kadang-kadang 

berlaku kasar, 

 Menunjukkan kesalahan orangtua, 

 Mencari orang lain yang disayang selain orangtua, 

 Kecenderungan untuk berlaku kekanak-kanakan, dan 

 Terdapatnya pengaruh teman sebaya (peer group) terhadap 

hobu dan cara berpakaian. 

Pada fase remaja awal mereka hanya tertarik pada 

keadaan sekarang, bukan masa depan, sedangkan secara 

seksual mulai timbul rasa malu, ketertarikan terhadap lawan jenis 

tetapi masih bermain berkelompok dan mulai bereksperimen 

dengan tubuh seperti masturbasi. Selanjutnya pada periode 

remaja awal, anak juga mulai melakukan eksperimen dengan 

rokok, alkohol, atau narkoba. Peran peer group sangat dominan, 

mereka berusaha membentuk kelompok, bertingkah laku sama, 

berpenampilan sama, mempunyai bahasa dan kode atau isyarat 

yang sama. 

Periode selanjutnya adalah middle adolescent terjadi 

antara usia 15-17 tahun, yang ditandai dengan terjadinya 

perubahan-perubahan sebagai berikut: 

 Mengeluh orangtua terlalu ikut campur dalam kehidupannya, 

 Sangat memperhatikan penampilan, 

 Berusaha untuk mendapat teman baru, 

 Tidak atau kurang menghargai pendapat orangtua, 

 Sering sedih/moody, 
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 Mulai menulis buku harian, 

 Sangat memperhatikan kelompok main secara selekttif dan 

kompetitif, dan 

 Mulai mengalami periode sedih karena ingin lepas dari 

orangtua. 

Pada periode middle adolescent mulai tertarik akan 

intelektualitas dan karir. Secara seksual sangat memperhatikan 

penampilan, mulai mempunyai dan sering berganti-ganti pacar. 

Sangat perhatian terhadaplawan jenis. Sudah mulai mempunyai 

konsep role model dan mulai konsisten terhadap cita-cita. 

Periode late adolescent dimulai pada usia 18 tahun 

ditandai oleh tercapainya maturitas fisik secara sempurna. 

Perubahan psikososial yang ditemui antara lain, 

 Identitas diri menjadi lebih kuat, 

 Mampu memikirkan ide, 

 Mampu mengekspresikan perasaan dengan kata-kata, 

 Lebih menghargai orang lain, 

 Lebih konsisten terhadap minatnya, 

 Bangga dengan hasil yang dicapai, 

 Selera humor lebih berkembang, dan 

 Emosi lebih stabil. 

Pada fase remaja akhir lebih memperhatikan masa depan, 

termsuk peran yang diinginkan nantinya. Mulai serius dalam 

berhubungan dengan lawan jenis, dan mulai dapat menerima 

tradisi dan kebiasaan lingkungan. 

 

Topik 4 Sexual Outlet pada Remaja 

Pemenuhan libido seksualis pada masa remaja sudah 

mulai bermacam-macam, antara lain dengan fantasi (membaca 

majalah porno, menonton film porno, melakukan telepon dan sms 

bernada sensual), nocturnal sex dreams, pollutio, hingga 

masturbasi. Tidak jarang pula remaja yang telah mulai melakukan 
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kissing, necking, petting, bahkan berbagai macam posisi 

intercourse, sekalipun prevalensinya masih jarang. Berbagai cara 

sexual outlet pada remaja ini umumnya dilakukan tanpa diketahui 

orangtua atau keluarga dekatnya karena masih adanya perasaan 

malu dan bersalah yang dirasakan remaja (Maramis, 2004). 

Terdapat berbagai cara sexual outlet, baik yang dapat 

dilakukan sendiri (self-service), maupun yang memerlukan adanya 

pasangan. Cara-cara seksual outlet tersebut adalah: 

1. Masturbasi 

Masturbasi ialah melakukan rangsangan seksual, 

khususnya pada alat kelamin, yang dilakukan sendiri dengan 

berbagai cara (selain berhubungan seksual) (Maramis, 2004). 

Penelitian oleh Alfred Kinsley tentang prevalensi masturbasi 

menyatakan bahwa hampir semua laki-laki dan tiga perempat 

wanita melakukan masturbasi pada suatu waktu kehidupannya 

(Kaplan et al, 1996). 

Masturbasi sangat biasa dilakukan pada masa remaja. 

Pada tahap pubertas, saat hormon seks dan ciri-ciri seks sekunder 

mulai berkembang, maka rasa ingin tahu mengenai seksualitas 

lebih besar dan masturbasi bertambah sering (Maramis, 2004). 

Remaja telah mampu secara fisik untuk melakukan coitus dan 

orgasme, tetapi biasanya terhambat oleh kekangan sosial. Mereka 

merasa dalam tekanan dan seringkali bertentangan dalam 

menegakkan identitas jenis kelamin serta mengendalikan impuls 

seksual mereka. Hasilnya adalah ketegangan psikologis yang 

berat yang memerlukan pelepasan, dan masturbasi adalah cara 

yang normal untuk menurunkan ketegangan seksual pada remaja 

(Kaplan et al, 1996).  

Perbedaan emosional utama antara anak remaja dan anak 

yang lebih muda ialah bahwa biasanya remaja bermasturbasi 

dengan fantasi coitus. Fantasi tersebut adalah pelengkap penting 

bagi perkembangan identitas jenis kelamin; dalam perbandingan 
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keamanan khayalan, remaja belajar untuk membentuk peran seks 

dewasa. Aktivitas otoerotik atau self-service ini biasanya 

dipertahankan sampai tahap dewasa muda, saat normalnya 

digantikan oleh coitus (Kaplan et al, 1996). 

Anak dan remaja yang melakukan masturbasi, terkadang 

merasakan ketegangan, kecemasan, rasa bersalah, serta rasa 

rendah diri. Apabila anak menceritakan atau kita memergokinya 

sedang bermasturbasi, sebaiknya anak tidak langsung kita beri 

ancaman, celaan, atau menakutinya dengan penyakit akibat 

masturbasi. Tidak jarang remaja mengeluh tentang berkurangnya 

konsentrasi, badan lemah, jantung berdebar, dan sebagainya. 

Kemudian baru kekhawatirannya dikemukakan dengan malu-malu 

bahwa keluhan-keluhannya ini mungkin karena ia melakukan 

masturbasi. Anggapan ini biasanya diperoleh dari teman-teman 

dan bacaan yang tidak tepat. Dalam hal ini, secara otoriter perlu 

diterangkan bahwa menurut penelitian kedokteran hal itu tidak 

benar. Akan tetapi, agama memiliki pandangan yang berbeda. 

Sebaiknya anak dinasehati agar jangan membiarkan diri dengan 

fantasi-fantasi seksual. Apabila fantasi demikian mulai timbul, 

sebaiknya segera mencari kesibukan bersama orang lain, olah 

raga, atau melakukan aktivitas lainnya (Maramis, 2004). 

Masturbasi umumnya dilakukan karena merupakan cara 

sexual outlet yang dirasa paling nyaman, aman, dan tetap dapat 

mencapai orgasme. Kinsey menemukan bahwa, jika wanita 

bermasturbasi, sebagian besar lebih menyukasi stimulasi klitoris 

dibandingkan yang lainnya (Kaplan et al, 1996). 

Masturbasi umumnya dilakukan oleh individu yang belum 

menikah atau belum mempunyai pasangan (Bancroft, 1989). Akan 

tetapi, dalam pernikahan, pasangan tidak sepenuhnya 

meninggalkan masturbasi. Masturbasi dapat dilakukan sebagai 

rangsangan awal sebelum coitus atau jika coitus dirasakan kurang 

memuaskan atau tidak dapat dilakukan karena penyakit tertentu. 
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Masturbasi seringkali memberikan tujuan adaptif, 

mengkombinasikan kesenangan sensual dan pelepasan 

ketegangan. Masturbasi dikatakan sebagai suatu gejala 

psikopatologis hanya jika masturbasi menjadi kompulsif di luar 

kendali seseorang (Kaplan et al, 1996).  

2. Nocturnal sex dream 

Cara sexual outlet yang lain adalah mimpi erotik atau 

nocturnal sex dream. Nocturnal sex dream adalah bermimpi 

melakukan aktivitas seksual atau memimpikan apapun yang 

mengandung konten seksual (Kinsey et al, 1998). Nocturnal sex 

dream dapat pula, tetapi tidak selalu, diikuti dengan nocturnal 

emisson.  

Berbagai teori mencoba untuk memahami fisiologi 

terjadinya nocturnal sex dream. Sebagian besar teori mencoba 

menerangkan nocturnal sex dream melalui mekanisme terjadinya 

mimpi. Mimpi dapat berasal dari keinginan atau pikiran yang 

sangat kuat, yang kemudian ditekan ke alam bawah sadar. 

Nocturnal sex dream kemungkinan besar berasal dari kuatnya 

libido seksual atau rangsangan seksual yang diterima seseorang, 

tetapi tidak dapat dilepaskan, sehingga tersupresi ke subconscious 

mind. Pikiran erotik yang tersupresi ini kemudian muncul saat tidur 

(fase lucid) dalam bentuk nocturnal sex dream (Hock, 2012). 

Tidak semua mimpi dalam nocturnal sex dream berasal 

dari pengalaman nyata. Sebagian besar mimpi justru berasal dari 

pikiran atau fantasi. Sebagian ahli menggolongkan nocturnal sex 

dream sebagai salah satu cara sexual outlet yang dilakukan tanpa 

sadar oleh seseorang. Keinginan menyalurkan libido seksualnya 

terpendam sehingga tersalurkan dalam bentuk mimpi. 

3. Pollutio atau noturnal emission 

Pollutio, nocturnal emission, atau mimpi basah merupakan 

orgasme spontan yang terjadi pada waktu tidur. Nocturnal 

emission ini berupa ejakulasi saat tidur bagi pria dan lubrikasi 
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vagina pada wanita. Nocturnal emission hampir selalu diawali 

dengan nocturnal sex dream (Kinsey et al, 1981).  

Pada laki-laki, terjadinya nocturnal emission merupakan 

tanda bahwa organ seks pria telah mampu menghasilkan sperma. 

Nocturnal emission yang terjadi pertama kali, mengawali masa 

pubertas pada laki-laki, dan umumnya menimbulkan kebingungan 

pada anak dengan pengetahuan kesehatan reproduksi yang 

kurang memadai. Sedangkan pada wanita, nocturnal emission 

tidak terlalu tampak bermakna karena lubrikasi vagina tanpa 

hubungan seksual pada remaja wanita, seringkali tidak disadari 

(Kinsey et al, 1981). 

4. Fantasi 

Cara sexual outlet yang lain adalah dengan berfantasi 

seksual. Berfantasi merupakan perilaku mengimajinasikan 

aktivitas atau konten seksual dan bertujuan untuk menimbulkan 

perasaan erotisme. Fantasi dapat dilakukan dengan 

membayangkan aktivitas dan konten seksual, melihat gambar 

porno, membaca cerita porno, menonton film porno, melakukan 

phone sex, mengirim surat atau sms bernada erotis (Bancroft, 

1989). 

Fantasi seksual sering ditemukan pada laki-laki dan wanita. 

Stimuli eksternal terhadap fantasi seringkali berbeda pada kedua 

jenis kelamin. Laki-laki lebih sering berfantasi dengan visual 

wanita telanjang atau berpakaian minim, yang digambarkan 

sebagai pembangkit nafsu (lusts-driven) dan diminati hanya dalam 

kapasitas pemuasan fisik. Wanita lebih sering berimajinasi 

terhadap kisah romantis dengan pahlawan yang lembut yang 

mencintainya dan berjanji seumur hidup dengannya (Kaplan et al, 

1996). 

5. Kissing 

Cara sexual outlet dengan pasangan, baik sejenis maupun 

lawan jenis, dicapai dengan mengeksplorasi tubuh pasangannya 
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dengan kontak fisik. Pada tahap awal, pasangan biasanya 

mencoba cara sexual outlet yang paling tidak eksploratif. 

Selanjutnya, karena nafsu seksual semakin meningkat, eksplorasi 

tubuh pasangan juga semakin luas, hingga tahap akhirnya adalah 

terjadinya intercourse (McConaghy, 1993). 

Kissing merupakan tahap paling awal dari kontak seksual 

dengan pasangan. Kissing atau berciuman diartikan sebagai 

kegiatan saling merangsang dengan pasangannya, tetapi tidak 

mengarah ke daerah sensitif (organ genetalia) pasangannya dan 

hanya sebatas pada mencium pipi, kening, atau bibir 

pasangannya. Pada awalnya, pasangan telah terpuaskan hanya 

dengan mencium kening atau pipi saja. Selanjutnya, pada tahap 

yang lebih dalam, cium basah atau bibir baru dapat menyalurkan 

libido seksual pasangan (McConaghy, 1993). 

6. Necking 

Necking atau mencium leher merupakan tahap eksplorasi 

setelah kissing. Ketika kissing tidak mampu lagi menjadi cara 

sexual outlet, eksplorasi berlanjut ke arah leher. Necking diartikan 

sebagai kegiatan saling merangsang dengan pasangannya, tetapi 

tidak mengarah ke organ genital pasangannya, hanya sebatas 

menciumi leher pasangannya. Apabila pasangan telah memilih 

necking sebagai sexual outletnya, maka pengendalian diri yang 

sangat besar diperlukan agar necking tidak berlanjut menjadi 

petting dan intercourse (McConaghy, 1993).  

7. Petting 

Petting merupakan tahap eksplorasi tubuh pasangan yang 

paling akhir sebelum terjadinya intercourse. Petting dapat 

dibedakan menjadi light petting dan heavy petting. Light petting 

adalah perilaku saling menempelkan anggota tubuh dalam 

keadaan masih memakai pakaian. Heavy petting adalah perilaku 

saling menggesek-gesekkan alat kelamin dan dalam keadaan 



 Buku Ajar Kesehatan Reproduksi    25 

 

tidak memakai pakaian untuk mencapai kepuasan. Tahap ini 

adalah awal terjadinya intercourse (McConaghy, 1993). 

8. Oral sex 

Oral sex merupakan aktivitas seksual yang dilakukan 

dengan menggunakan mulut dan atau lidah untuk menstimuasi 

area genital pasangan. Oral sex dapat dilakukan pada pasangan 

heteroseksual ataupun homoseksual. Pada wanita, oral sex 

dilakukan untuk merangsang klitoris, sedangkan pada pria untuk 

merangsang penis. Oral sex dapat menyebabkan tercapainya 

orgasme, sekalipun tanpa penetrasi vagina. Oleh karena itu, oral 

sex sering menjadi pilihan sexual outlet pada pasangan yang 

belum menikah atau belum menginginkan keturunan (Kinsey et al, 

1998). 

9. Anal sex 

Anal sex adalah aktivitas seksual yang dilakukan dengan 

menstimulasi atau memasukan penis ke dalam anus pasangan. 

Anal sex dapat dilakukan oleh pasangan heteroseksual dan 

pasangan gay. Anal sex merupakan pilihan sexual outlet utama 

pada gay (Bancroft, 1989).  

10. Vaginal sex 

Vaginal sex merupakan aktivitas seksual yang umumnya menjadi 

pilihan sexual outlet pada pasangan heteroseksual yang telah 

menikah. Vaginal sex didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang 

dilakukan dengan memasukan penis ke dalam vagina pasangan. 

Bagi pasangan heteroseksual normal, vaginal sex merupakan cara 

sexual outlet yang paling memberi kepuasan. Cara sexual outlet 

ini tidak dapat dilakukan oleh pasangan homoseksual (Kinsey et 

al, 1998). 

 

Latihan  

Guna mencermati materi yang telah diuraikan di atas, maka coba 

jelaskan mengenai: 
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1. Klasifikasi remaja.  

2. Perkembangan kognitif pada remaja. 

3. Karakteristik yang paling menonjol pada tiap tingkat klasifikasi. 

 

Evaluasi 

1. Pada masa remaja, terjadi kematangan organ reproduksi 

pada pria dan wanita yang ditandai dengan menarche dan 

spermache.  

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan menarche dan 

spermache?  

b. Mengapa menarche dan spermache baru terjadi setelah 

usia tertentu?  

c. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

menarche!  

2. Klasifikasi remaja salah satunya dapat dilakukan dengan 

memperhatika perkembangan kognitif dan psikososial. 

a. Sebutkan ciri-ciri remaja pada tiap tingkat klasifikasi!  

b. Jelaskan mengapa pada klasifikasi tertentu terjadi 

perbedaan ciri pada remaja! 

c. Identifikasikan faktor yang paling berpengaruh pada tiap 

tingkat klasifikasi remaja! 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Untuk memperdalam pengetahuan dan memperkaya wawasan 

Anda tentang remaja, penulis menyarankan untuk membaca buku. 
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BAB PERMASALAHAN 

REMAJA II 
  

 

Topik 1 Permasalahan Remaja Terkait Pergaulan Bebas 

Masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan 

masa dewasa yang mengalami perkembangan semua 

aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja 

berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi 

wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. (Rumini 

dan Sundari, 2004: 53). 

Masa remaja seringkali menjadi masa dimana remaja 

melakukan perilaku-perilaku seksual. Perilaku seksual dapat 

didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang didorong oleh hasrat 

seksual baik dengan lawan jenis maupun sejenis. Menurut Simkin, 

perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh 

hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama 

jenis. Bentuk tingkah laku ini beraneka ragam mulai dari perasaan 

tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan 

bersenggama. (Amrillah, 2006 : 10). 

Beberapa perilaku seksual remaja menyebabkan banyak 

timbulnya permasalahan. Permasalahan tersebut biasanya diawali 

dengan perilaku seksual pranikah hingga terjadi kehamilan dan 

aborsi. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih 

dalam melihat permasalahan-permasalahan remaja yang ada. 

Beberapa permasalahan remaja yang perlu diperhatikan tersebut, 

diantaranya: 

1. Seks Pra Nikah 

Perilaku seksual remaja, terutama perilaku seks pranikah 

masih mendominasi perdebatan dari sisi moral, psikologis, dan 

fisik (Rahyani, 2012). Perilaku seks pranikah merupakan 
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permasalahan dan sekaligus fenomena social yang kian lazim 

dijumpai di dalam masyarakat (Rahardjo dkk, 2017). Seks pra 

nikah pada dasarnya merupakan suatu aktivitas seksual yang 

dilakukan oleh individu dengan orang lain sebelum menikah 

(Djamba, 2013). Free sex atau seks bebas dilakukan dengan 

pasangan atau pacar yang berganti-ganti. Seks bebas pada 

remaja secara medis dapat memperbesar kemungkinan terkena 

penyakit menular seksual dan virus HIV (Human 

Immunodeficiency Virus), selain itu juga dapat merangsang 

tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan. Sebab 

pada remaja perempuan usia 12-17 tahun mengalami perubahan 

aktif pada sel dalam mulut rahimnya (Aisyaroh, 2014). 

Menurut Desmita (2005) dalam (Setyoandrian, 2010) 

pengertian seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan 

melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan 

organ seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai 

melakukan kontak seksual, tetapi perilaku tersebut dinilai tidak 

sesuai dengan norma karena remaja belum  memiliki pengalaman 

tentang seksual. Perilaku seks bebas, bisa dilakukan pada pra 

nikah atau pasca nikah dalam bentuk perkawinan terbuka (open 

marriage), yaitu suami-istri yang sepakat bebas melakukan 

hubungan seks dengan orang lain, juga dalam bentuk swinging, 

yaitu mengikat hubungan dengan orang lain, group, yaitu bertukar 

pasangan dalam kelompok (Andisti & Ritandiyono, 2008). 

Berdasarkan paparan definisi seks bebas pada paragraf 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa seks bebas adalah segala 

tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan 

jenisnya maupun sesama jenis. Seks bebas dilakukan diluar 

hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma 

dalam masyarakat yang secara umum tidak bisa diterima.  

Terkait dengan perilaku seks pranikah, Reiss dikenal 

sebagai salah satu tokoh yang pertama berbicara mengenai 
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perilaku seks pranikah semenjak tahun 1964 hingga sekarang. 

Menurut Reiss (1964), permisivitas individu dalam perilaku seks 

pranikah tergantung dari sikapnya dalam memandang perilaku 

seks pranikah itu sendiri. Salah satu teorinya yang menarik 

mengenai sikap terhadap perilaku seks pranikah adalah bahwa 

pada dasarnya, individu pelaku perilaku seks pranikah dapat 

digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu (1) permissive with 

affection yang menyatakan bahwa perilaku seks pranikah 

dibenarkan atas dasar cinta, dan (2) permissive without affection 

perilaku seks pranikah dapat dilakukan meskipun tanpa cinta. 

Perilaku seksual pranikah remaja adalah segala tingkah 

laku seksual yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan 

jenisnya, yang dilakukan oleh remaja sebelum mereka menikah 

(Soetjiningsih, 2008). Menurut Soetjiningsih (2008), bentuk-bentuk 

perilaku seksual umumnya bertahap, dimulai dari tingkat yang 

kurang intim sampai dengan hubungan seksual. Simanjuntak 

(dalam Prastawa & Lailatushifah, 2009) juga menyatakan bahwa, 

perilaku seksual pranikah adalah segala macam tindakan seperti 

bergandengan tangan, berciuman sampai dengan bersenggama 

yang dilakukan dengan adanya dorongan hasrat seksual yang 

dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah. 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual pranikah adalah 

perilaku yang mengarah pada keintiman heteroseksual yang 

merupakan manifestasi dari adanya dorongan seksual yang dapat 

diamati secara langsung melalui perbuatan yang tercermin dalam 

tahap-tahap perilaku seksual yang meliputi segala macam 

tindakan seksual seperti berkencan, bergandengan tangan, 

berciuman, hingga bersenggama yang melibatkan dua orang 

dengan jenis kelamin yang berbeda tanpa melalui proses 

pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaan tiap-tiap 

individu. 
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Seks aktif pra nikah pada remaja berisiko terhadap 

kehamilan remaja dan penularan penyakit menular seksual. 

Kehamilan yang tidak direncanakan pada remaja perempuan 

dapat berlanjut pada aborsi dan pernikahan remaja. Keduanya 

akan berdampak pada masa depan remaja tersebut, janin yang 

dikandung dan keluarganya. 

Secara umum, remaja laki-laki lebih banyak yang 

menyatakan pernah melakukan seks pra nikah dibandingkan 

perempuan. Dibandingkan Tahun 2007, persentase pada Tahun 

2012 cenderung meningkat kecuali pada perempuan usia 15-19 

tahun. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman remaja 

tentang keterampilan hidup sehat, risiko hubungan seksual dan 

kemampuan untuk menolak hubungan yang tidak mereka 

inginkan. 

 

Gambar 6 Presentase seks pra nikah pada remaja, tahun 2007 dan 

2012 (SDKI, 2007 dan 2012) 

Kebebasan perilaku seksual dipengaruhi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama penemuan alat 

kontrasepsi. Informasi global juga turut mempengaruhi, seiring 

menurunnya peran agama (Andisti & Ritandiyono, 2010). 

Sedangkan menurut Aryani (2010) dalam (Hasibuan dkk, 2015) 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan 
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hubungan seksual pranikah adalah, 1) Adanya dorongan biologis, 

2) Pemberian fasilitas (termasuk uang), 3) Pergeseran nilai-nilai 

moral dan etika, 4) Kemiskinan, 5) Hubungan antara orangtua dan 

remaja yang buruk, 6) Tekanan negatif teman sebaya, 7) 

Pemahaman tingkat agama, 8) Terpapar media pornografi. 

 

2. Pernikahan Usia Muda 

Menurut united nation development economic and social 

affairs (UNDESA, 2010), Indonesia termasuk Negara ke-37 

dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi kedua di 

ASEAN setelah kamboja. Pada Tahun 2010, terdapat 158 negara 

dengan usia minimal perempuan  18 tahun ke atas, namun di 

Indonesia batas minimal untuk perempuan  16 Tahun.  pernikahan 

usia muda berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek 

kesehatan, mental emosial, Pendidikan social ekonomi dan 

reproduksi. Pendewasaan usia perkawinan juga berkaitan dengan 

pengendalian kelahiran karena lamanya masa subur perempuan 

terkait dengan banyaknya anak yang dilahirkan. 

 

Gambar 7 Usia Menikah Pertama Wanita Usia 25-49 Tahun, Tahun 

1991-2012 (SDKI 1991-2012) 

 

Usia ideal pernikahan pertama bagi perempuan menurut 

sebagaian besar (37%) remaja perempuan usia 15-19 tahun 
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adalah usia 24-25 tahun, sedangkan menurut sebagian besar 

remaja laki-laki (33%) adalah 20-21 tahun. Usia ideal pernikahan 

pertama bagi laki-laki menurut sebagian besar remaja laki-laki 

(49%) maupun perempuan adalah kurang dari 20 tahun, terutama 

bagi perempuan. 

 

Gambar 8 Usia Ideal Menikah Pertama untuk Wanita dan Pria 

(SDKI 1991-2012) 

 

3. Kehamilan Tidak Diinginkan dan Aborsi pada Remaja 

Kehamilan tidak diinginkan adalah kehamilan yang dialami 

oleh seorang perempuan yang sebenarnya belum menginginkan 

atau sudah tidak menginginkan hamil (BKKBN, 2009). Sedangkan 

menurut PKBI, kehamilan tidak diinginkan merupakan suatu 

kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses 

kelahiran akibat dari kehamilan. Kehamilan juga merupakan akibat 

dari suatu perilaku seksual yang bisa dicegah maupun tidak 

disengaja. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tidak sedikit 

orang yang tidak bertanggungjawab atas kondisi ini. Kehamilan 

yang tidak diinginkan ini dapat dialami baik oleh pasangan yang 

sudah menikah maupun pasangan yang belum menikah (PKBI, 

1998).  
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Kehamilan yang berakhir dengan aborsi dapat diasumsikan 

sebagai kehamilan yang tidak diinginkan (Santelli, 2003). Definisi 

kehamilan yang tidak diinginkan menurut didefinisikan sebagai 

kehamilan yang terjadi pada saat tidak menginginkan anak pada 

saat itu (mistimed pregnancy) dan kehamilan yang tidak 

diharapkan sama sekali (unwasted pregnancy) (Hussain, dkk, 

2012.)  

Kehamilan tidak diinginkan berhubungan dengan 

meningkatnya resiko morbiditas wanita dan dengan perilaku 

kesehatan selama kehamilan yang berhubungan dengan efek 

yang buruk. Sebagai contoh, wanita yang mengalami kehamilan 

tidak diinginkan cenderung menunda ke pelayanan prenatal untuk 

memeriksakan bayinya sehingga pada akhirnya akan 

mempengaruhi kesehatan bayinya (Pranata, 2012).  

Setiap tahun diperkirakan sekitar 80 juta wanita mengalami 

kejadian hamil yang tidak diinginkan (Glasier, 2006). Kehamilan 

tidak diinginkan yang meliputi kehamilan tidak tepat waktu 

(mistimed pregnancy) dan tidak dikehendaki (unwanted 

pregnancy) merupakan salah satu masalah yang penting dan perlu 

mendapat perhatian terutama di negara-negara berkembang. 

Kelahiran tidak diinginkan akan mendorong terjadinya keguguran, 

berat badan lahir rendah, serta kelahiran prematur. Hal ini tentu 

juga memberikan dampak meningkatnya resiko kematian ibu dan 

anak. Kehamilan yang tidak diinginkan memberikan dampak serius 

dan merugikan dibidang kesehatan, sosial, dan ekonomi (Marston, 

2003). 

Kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada remaja akan 

memberikan dampak negatif baik dari segi fisik, psikologi, sosial, 

dan spiritual. Dampak dari segi fisik akan membahayakan ibu 

maupun janin yang dikandungnya atau ibu akan mencoba 

melakukan aborsi yang bisa berujung pada kematian. Dari sisi 

psikologi, ibu akan berusaha melarikan diri dari tanggungjawab, 
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atau tetap melanjutkan kehamilannya dengan keterpaksaan. 

Sedangkan dilihat dari dampak sosial, masyarakat akan 

mencemooh dan juga mengucilkan (Husaeni, 2009). 

Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko 

kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), 

perdarahan persalinan, yang dapat meningkat kematian ibu dan 

bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan tidak 

dikehendaki dan aborsi tidak aman. Angka kematian neonatal, 

postneonatal, dan angka kematian bayi dan balita dari ibu yang 

berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada ibu 

usia 20-39 Tahun. 

Tingginya kehamilan pada remaja dapat dilihat dari Age 

Specific Fertility Rate (ASFR). Angka fertilitas kelompok usia 15-19 

tahun (ASFR 15-19) menunjukkan penurunan yang tidak signifikan 

dalam 5 tahun terakhir, masih jauh dari target RPJMN 2014  yaitu 

30 kelahiran per 1000 perempuan. 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, 

yang mendata perempuan usia 10-54 tahun yang sedang hamil, 

masih didapatkan kehamilan pada usia sangat muda (<15 tahun), 

meskipun dengan proporsi yang sangat kecil (0,02%), terutama di 

perdesaan (0,03%). Sedangkan proporsi kehamilan pada usia 15-

19 tahun adalah 1,97%, di perdesaan lebih tinggi dibanding 

perkotaan. 

Menurut penelitian dari Ismawarti dan Istri Utami (2017), 

menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kejadian kehamilan tidak diinginkan yaitu:  

a). Rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja  

Salah faktor yang berhubungan dengan terjadinya 

kehamilan pra nikah dikalangan remaja adalah tingkat 

pengetahuan yang rendah tentang kesehatan reproduksi. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Kusmiran (dalam Ismawarti 

dan Istri, 2017) terhadap remaja laki-laki dan remaja putri usia 
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15-24 tahun di empat provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, dan Lampung) memperoleh data 46,24% remaja masih 

menganggap bahwa perempuan tidak akan hamil dengan 

melakukan hubungan sekseual satu kali. Orang yang 

mempunyai pengetahuan lebih memiliki kesadaran untuk 

melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan dibandingkan 

dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan, yang lebih 

hanya mencontoh perbuatan orang lain. Oleh karena itu, 

kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan 

seksualitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja. 

Pengetahuan seksual yang salah dapat melahirkan persepsi 

yang salah tentang seksualitas dan selanjutnya akan 

mendorong perilaku seksual yang salah dengan segala 

akibatnya (Ismawarti dan Istri, 2017).  

b). Sikap permisif remaja sehingga mudah terpengaruh pergaulan 

bebas  

Sikap remaja yang mengalami kejadian kehamilan tidak 

diinginkan terhadap hubungan seksual pra nikah seringkali 

tidak sesuai dengan kesadaran yang dimiliki. Mereka 

memberikan tanggapan bahwa hubungan seksual pra nikah 

tidak bleh dilakukan karena dapat menimbulkan rasa 

penyesalan, malu, kehilangan masa depan. Tetapi mereka 

tetap melakukan karena berbagai alasan seperti karena 

terpengaruh bujuk rayu pacar, atas dasar rasa suka sama suka, 

atau bahkan sebagai bentuk rasa cinta (Ismawarti dan Istri, 

2017).  

c). Mudahnya akses pornografi dari media massa  

Pada masa teknologi yang berkembang pesat saat ini, 

maka sangat memungkinkan para remaja dapat mengakses 

berbagai informasi mulai dari yang positif sampai dengan yang 

negatif, dari yang bermanfaat secara ilmiah sampai dengan 
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yang digunakan sebagai hiburan termasuk akses pornografi. 

Nugraha (2010) menyatakan bahwa tayangan pornografi dapat 

merangsang atau menyebabkan orang terbiasa atau 

berperilaku untuk meniru atau mempraktikan apa yang telah 

dilihatnya. Remaja mulai ingin tahu tentang kehidupan seksual 

manusia. untuk itu, mereka mencari informasi mengenai seks 

baik melalui buku, film, ataupun gambar-gambar lainnya yang 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan remaja 

karena di masyarakat masih menganggap tabu untuk 

membicarakan masalah seksual dalam kehidupan sehari-hari.  

d). Pengaruh teman dekat dalam pergaulan yang mendorong pada 

perilaku seks bebas  

Pengaruh teman sebaya berpeluang melakukan perilaku 

seksual pra nikah sebesar 19,727 kali lebih besar 

dibandingkaan dengan remaja yang tidak mendapatkan 

pengaruh dari teman sebaya. Remaja yang melakukan perilaku 

seks pra nikah dapat termotivasi oleh pengaruh kelompok 

dalam upaya ingin menjadi bagian dari kelompoknya dengan 

mengikuti norma-norma yang telah dianut oleh kelompoknya 

(melakukan perilaku seks pra nikah). Selain itu, didorong oleh 

rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba segala hal yang 

belum diketahui (Ismawarti dan Istri, 2017).  

e). Pola asuh orangtua yang cenderung membiarkan anak dalam 

pergaulan  

Pola asuh orangtua terutama ibu mengenai kejadian 

kehamilan tidak diinginkan digali terkait perhatian, pemantauan 

dalam pergaulan, dengan siapa anaknya bergaul, informasi 

orangtua terkait kesehatan reproduksi, sikap orangtua saat 

mengetahui kejadian kehamilan tidak dinginkan. Jika ada 

permasalahan, remaja yang cenderung tertutup dengan 

orangtua tidak pernah menceritakan apa masalah mereka 

terhadap orangtuanya dan mereka cenderung lebih merasa 
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nyaman saat bercerita dengan teman atau pacarnya. Perhatian 

orangtua yang diberikan kepada anak harus ada meskipun 

hanya sekedar menanyakan sang anak pergi kemana atau 

dengan siapa (Ismawarti dan Istri, 2017). Jika dikaji dari pola 

asuh orangtua cenderung menerapkan pola pengasuhan 

permisif dalam bentuk permissive-indiifferent dan permissive-

indulgent. Permissive indulgent adalah gaya pola asuh 

orangtua dimana orangtua sangat terlibat dalam kehidupan 

anak-anak mereka tetapi menetapkan sedikit batas atau kendali 

terhadap mereka. Sedangkan permissive indifferent yaitu suatu 

gaya pola asuh dimana orangtua sangat tidak terlibat dalam 

kehidupan anak (Wong, 2008). 

 

Topik 2 Permasalahan terkait Budaya dan Gender 

Kesehatan reproduksi yang ditetapkan dalam Konferensi 

Internasional Kependudukan dan Pembangunan (International 

Conference on Population and Development/ICPD) adalah 

keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh bukan 

hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, tetapi dalam segala 

hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta 

proses-prosesnya (PP No.61 Tahun 2014). Kesehatan reproduksi 

pada remaja merupakan masalah kompleks tersendiri. 

Perkembangan perilaku reproduksi atau perilaku seks remaja 

dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti 

budaya. Persepsi sosial budaya yang membedakan laki-laki dan 

perempuan menyebabkan remaja putri hampir tidak mempunyai 

peluang untuk mendapatkan pendidikan dan peran dalam sektor 

public. Contoh yang paling ekstrim adalah anggapan bahwa 

sepintar apapun perempuan akhirnya kembali ke dapur, sumur 

dan kasur (Jawa: koncowingking, neroko katut swargo nunut). 

Masukknya suatu budaya juga dapat merubah tata nilai seperti 

komunikasi global dan perubahan atau inovasi teknologi, 
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contohnya seperti masuknya kebuayaan asing ke Indonesia. 

Kesehatan reproduksi juga dapat berkatitan dengan gender 

karena dalam hal ini perempuan memiliki dampak yang paling 

besar. Berikut merupakan contoh keterkaitan antara budaya 

dengan kesehatan reproduksi remaja:  

a) Suku Baduy Dalam 

Aturan adat yang berlaku bagi warga suku Baduy Dalam 

adalah tidak diperkenankan menempuh pendidikan secara 

formal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

pendeknya rentang usia remaja. Rata-rata usia menikah 

perempuan Etnik Baduy Dalam adalah pada usia remaja. Usia 

remaja mereka berakhir saat memasuki masa pernikahan, 

sebagian besar atau mayoritas usia menikah bagi kaum 

perempuan suku Baduy Dalam dimulai dari usia 15 tahun 

keatas meskipun ada saja bagian ekstrim yaitu dinikahkan pada 

usia 13 tahun. Rata-rata usia menikah perempuan Etnik Baduy 

Dalam pada usia remaja. Usia remaja sendiri termasuk usia 

yang masih belum siap secara fisik bahkan mental. Dapat 

dilihat dari sisi kesehatan usia dibawah 20 tahun rentang akan 

terjadinya komplikasi saat melakukan persalinan. Pada umur 

tersebut Rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan 

baik hingga perlu diwaspadai kemungkinan mengalami 

persalinan yang sulit dan keracunan kehamilan atau gangguan 

lain karena ketidaksiapan ibu untuk menerina tugas dan 

tanggungjawab sebagai orang tua.  

b) Masyarakat Makassar 

Di Kota Makassar cukup mudah untuk mendapatkan 

pasangan dan bila sudah menjadi pasangan bisa melakukan 

apa saja termasuk berhubungan seksual. Selain itu, menurut 

remaja, perilaku seks sebelum menikah dilakukan karena 

pengaruh faktor lingkungan sekitar yang memperlihatkan 

contoh dan kemudian ditiru remaja. Remaja berpendapat 
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bahwa usia nikah pada masyarakat yaitu rata-rata 18 tahun 

bagi perempuannya. Sedang usia hamil dapat dimulai sejak 

seorang perempuan mengalami menstruasi, yaitu kurang lebih 

umur 15 tahun. Ditinjau dari latar belakang pendidikan, 

sebagian besar informan tamat Sekolah Dasar (SD) dan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka berpendapat hal 

itu disebabkan salah satunya karena kelalaian orangtua dalam 

memberikan perhatian kepada anak, terutama kepada anak 

perempuan. Selain dari faktor kelalaian juga dapat dilihat dari 

segi pendidikan orang tua yaitu ayah mereka bekerja sebagai 

pedagang atau wiraswasta dengan pendidikan Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Di sisi lain, adanya adat kebiasaan 

menjodohkan yang masih terdapat dalam masyarakat suku 

tertentu, dimana anak sudah dijodohkan oleh orang tua mereka 

sejak masih kecil dengan yang masih satu suku. Tujuan dari 

perjodohan tersebut konon untuk mempertahankan harta 

kekayaan dalam keturunan mereka. Kebiasaan menjodohkan 

ini menjadi salah satu alasan yang mendorong sebagian remaja 

setempat menikah di usia muda.  

1. Masyarakat Jawa 

Dalam kultur masyarakat Jawa, kata seks hampir selalu 

dikonotasikan dengan suatu hal yang negatif karena terbayang 

aktifitas terkait dengan hubungan kelamin. Hal- hal yang 

dianggap tabu berkatitan dengan seksualitas seperti 

membicarakan tentang seks dengan orang lain dan 

menjelaskan seks secara terbuka pada remaja. Terdapat 

penelitian mengenai makna dari seksualitas terhadap mayoritas 

etnis jawa. Hasil yang didapat bersadarkan data yang berasal 

dari siswa, orang tua, guru, maupun tokoh masyarakat 

menunjukkan bahwa mereka memiliki anggapan yang sama 

yang intinya seksualitas adalah hubungan badan dengan lawan 

jenis. Adapun pendapat mengenai budaya, norma dan larangan 
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yang berkaitan dengan seksualitas  dilingkungan mereka 

tinggal. Menurut remaja mereka menyatakan bahwa tidak 

setuju melakukan hubungan badan sebelum menikah, karena 

orang tua mereka mengajarkan tidak boleh melanggar norma 

agama yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut orang tua 

mengatakan bahwa perilaku maupun tindakan seks dilakukan 

apabila ada ikatan pernikahan sebagai suami dan istri.  

Selain memerhatikan budaya dan norma yang berlaku ada 

contoh lain dari kebudayaan yaitu kebiasaan yang dilakukan 

masyarakat adalah menggunakan air sirih untuk membersikan 

daerah kewanitaan atau alat reproduksi. Mereka beranggapan 

bahwa air daun sirih sebagai antiseptik untuk infeksi saluran 

kencing dan keputihan. Mengonsumsi kecambah atau touge 

juga dapat meningkatkan kesbururan pada perempuan. Saat 

mengalami mentruasi biasanya perempuan akan mengalami 

sakit perut atau dilepen maka yang biasanya dilakukan adalah 

dengan meminum kunir asem yang dapat meredakan rasa nyeri 

yang diderita.  
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2. Masyarakat Bali 

Masuknya budaya baru yang modern di Bali telah meluas 

di berbagai aspek kehidupan masyarakat di Bali, seperti pola 

hidup diantara orang dewasa, gaya hidup dan konsumerisme. 

Perilaku seks pra nikah di Kota Denpasar di pengaruhi oleh 

fakor teman sebaya, tahap puberas, status ekonomi, control 

sosial dan konsep lowself yang ada di diri mereka (Renanda, 

2015). Semakin berkembangnya sektor pariwisata di Bali, 

dilihat dari segi ekonominya memang memberikan keuntungan 

yang tidak sedikit namun juga tidak dapat dihindari dampak 

negatif yang disebabkan oleh berkembangnya industri 

pariwisata tersebut. Selain meningkatkan devisa bagi negara 

dan menciptakan lapangan pekerjaan, industri pariwisata juga 

memacu berkembangnya sektor jasa, termasuk di dalamnya 

bisnis seks (seks komersial). Meskipun sampai saat ini 

pemerintah daerah tidak mengijinkan adanya tempat lokalisasi, 

tetapi kenyataannya di Bali ada beberapa tempat yang dikenal 

secara umum sebagai kompleks pelacuran dan remaja adalah 

salah satu konsumen yang menikmati bisnis ini (Laksmiwati, 

2003).  

Menurut Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 

dalam Laksmiwati (2003) di daerah Kuta terdapat area remaja 

yang menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan 

kesehatan reproduksi (seksual). Area yang diminati para remaja 

adalah sepanjang Pantai Kuta dan Legian, pertokoan, dan 

tempat hiburan (diskotik, karaoke, bar, pub, dan cafe). 

Jenis kelamin mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap perilaku seks pranikah dimana laki-laki merupakan 

faktor risiko dari perilaku seks pranikah. Remaja laki-laki 

berpeluang melakukan perilaku beresiko 30 kali lebih besar 

untuk merokok, 10 kali lebih besar untuk minum alkohol, 20 kali 

lebih besar untuk penyalahgunaan narkoba, dan 5 kali lebih 
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besar untuk hubungan seksual pranikah, jika dibandingkan 

dengan remaja perempuan (Lestary dan Sugiharti, 2011). Hal 

tersebut menyebabkan remaja yang ada di Bali terkena 

penyakit menular yaitu HIV/AIDS. Berdasarkan jenis kelamin, 

persentase kasus HIV/AIDS tahun 2015, pada kelompok laki-

laki lebih besar dibandingkan pada kelompok perempuan. 

Penderita HIV/AIDS pada laki-laki sebesar 59,83% dan 

perempuan 40,17%. 

Berikut merupakan keterkaitan antara gender dengan 

kesehatan reproduksi remaja:  

a) Faktor utama yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak 

reproduksi remaja adalah karena tingkat pengetahuan yang 

kurang tentang seksualitas, terbatasnya informasi tentang 

kesehatan reproduksi dan ketidakterjangkauan remaja terhadap 

akses pelayanan kesehatan reproduksi, di samping pelayanan 

yang tidak memadai, serta sikap negatif terhadap anak 

perempuan dan tentu saja tindakan diskriminatif terhadap 

mereka. Faktor pertama yang mempengaruhi adalah informasi. 

Mendapatkan informasi yang benar dan tepat mengenai 

kesehatan reproduksi bagi remaja merupakan suatu hak yang 

diatur dan dilindungi oleh hukum, karena hal tersebut 

berpengaruh terhadap sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Hanya saja informasi yang didapatkan salah mengenai 

kesehatan reproduksi. Informasi tersebut berasal dari teman 

sebaya, media massa, buku yang bahkan tidak bisa dipastikan 

kebenarannya. 

b) Faktor kedua yang memepengaruhi adalah perbedaan hak-hak 

perempuan dan laki-laki dikarenakan sex atau biologis, 

sebenarnya adalah karena sistem patriarki (sistem kekuasaan 

yang ada dalam masyarakat dan keluarga) yang telah direseptir 

dalam adat dan kebiasaan. Kesalahan yang sering terjadi 

dengan adanya bias gender, dimana permasalahan 
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reproduksilebih banyak menjadi tanggung jawab perempuan. 

Seharusnya proses reproduksi merupakan proses melanjutkan 

keturunan dan merupakan tanggung jawabbersama laki-laki 

dan perempuan.Pernikahan muda biasanya terjadi pada remaja 

putri, oleh orang tua dipaksa untuk menikah, hal ini terjadi 

karena orang tua ingin segera terbebas dari beban 

ekonomi,kawatir anak tidak mendapatkan jodoh (menjadi 

perawan tua), atau orang tua inginsegera mendapatkan cucu 

dan seterusnya, dilain pihak orang tua tidak pernah 

melaksanakan pada anak laki-laki. 

Dalam masalah reproduksi yang paling terkena imbas 

adalah pihak perempuan terlihat dari banyaknya kasus. 

Perempuan dianggap sebagai obyek seksual, karena perempuan 

menjadi sasaran empuk untuk pemuasan nafsu biologis. Kasus 

yang dialami remaja khususnya perempuan meliputi: perdagangan 

(trafficking) remaja perempuan, prostitusi remaja, kehamilan tidak 

dikehendaki (unwanted pregnancy), aborsi tidak aman (unsave 

abortion), pelecehan seksual, perkosaan remaja, dan 

penganiayaan anak (child abuse). Untuk kasus unwanted 

pregnancy, misalnya dalam beberapa kasus, seringkali 

diakibatkan karena informasi yang salah, melakukan hubungan 

seks satu kali saja, tidak akan menyebabkan kehamilan. Risiko 

lain yang dihadapi perempuan adalah mereka menjalani kawin 

muda, yang seringkali lebih dimaksudkan untuk kepentingan orang 

tua dan keluarga, karena merasa malu karena anak remajanya 

melakukan hubungan seks dan mengakibatkan kehamilan. 

 

Topik 3 Strategi Penyelesaian Masalah 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja adalah dengan 

mengadakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Pelayanan 

kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk (Infodatin, 2012): 
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1) Mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual 

berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perilaku 

seksual berisiko antara lain seks pranikah yang dapat 

berakhir pada kehamilan yang tidak diinginkan, perilaku 

seksual berganti-ganti pasangan, aborsi tidak aman, dan 

perilaku berisiko tertular Infeksi Menular Seksual (IMS) 

termasuk HIV. Perilaku berisiko lain yang dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi antara lain 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

(napza) dan perilaku gizi buruk yang dapat menyebabkan 

masalah gizi khusus lainnya. 

2) Mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan 

reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab yang 

meliputi persiapan fisik, psikis, dan sosial untuk menikah 

dan menjadi orang tua pada usia yang matang. 

Sedangkan menurut Soetjiningsih (2008), upaya 

pencegahan hubungan seks pranikah dilakukan dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan remaja 

2) Sebagai orang tua hendaknya bersikap terbuka terhadap 

masalah seksual, sehinggga bisa menjadi tempat curhat 

bagi anak yang membutuhkan informasi seksual. Sikap 

dan perilaku orang tua juga berperan sebagai contoh atau 

teladan anaknya dalam menyikapi hubungan seks 

pranikah. 

3) Ketrampilan menolak tekanan negatif dari teman. 

4) Teman sebaya atau teman bergaul mempunyai pengaruh 

yang besar dalam mempengaruhi sikap dan perilaku 

remaja. Untuk itu remaja perlu berinisiatif dalam 

melakukan penolakan terhadap ajakan teman yang 

mengarah ke hal yang negatif atau lebih amannya, perlu 
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memilih teman yang membawa pengaruh  positif dalam 

bergaul sehingga remaja dapat bersikap bijaksana 

terhadap hubungan seks pranikah. 

5) Meningkatkan relijiusitas remaja yang baik 

6) Ajaran agama untuk remaja sebaiknya tidak hanya 

dikhotbahkan akan tetapi diwujudkan dalam bentuk 

kegiatan yang nyata yang dikaitkan dengan dengan 

masalah-masalah kontekstual dalam kehidupan remaja 

(misalnya masalah kesehatan reproduksi dan seksual). 

Dari kegiatan yang nyata akan membentuk sikap remaja 

yang bijaksana khususnya dalam menyikapi hubungan 

seks pranikah. 

7) Pembatasan atau pengaturan peredaran media 

pornografi 

8) Diharapkan media memberi manfaat yang positif yaitu 

lebih menampilkan pesan-pesan seksualitas yang 

mendidik, karena sebenarnya media dapat dimanfaatkan 

sebagai media yang ampuh dalam menyampaikan materi 

pendidikan seksualitas. Dengan informasi yang positif 

maka akan membawa dampak positif pula pada sikap dan 

perilaku remaja. 

9) Promosi tentang kasahatan seksual bagi remaja yang 

melibatkan peran sekolah, pemerintah dan lembaga non 

pemerintah. 

10) Siswa perlu memanfaatkan layanan bimbingan konseling 

yang ada dalam memberikan pendidikan seks untuk 

siswa. Lembaga pemerintah ataupun lembaga non 

pemerintah perlu mengadakan seminar mengenai 

kesehatan seksual remaja dan pendidikan seksual secara 

keseluruhan. Penyampaiannya perlu dibuat secara 

menarik agar siswa secara sadar diri dapat mengambil 

sikap terhadap hubungan seks pranikah secara bijaksana 
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dengan sendirinya tanpa paksaan dari siapapun, karena 

kesadaran diri dari remaja itu sendiri merupakan cara 

yang paling penting dalam mencegah hubungan seks 

pranikah. 

Sedangkan menurut Salisa (2010), upaya-upaya untuk 

mencegah perilaku seks pranikah dibagi menjadi dua yakni 

sebagai berikut: 

1) Secara Intern (dari dalam) 

 Untuk melakukan suatu perubahan tentunya harus ada niat 

hati dan keyakinan yang mantap ketika akan mengubah 

perilaku, harus dari kesadaran pribadi, bukan karena 

pengaruh lingkungan atau bahkan karena paksaan saja. 

Selain dengan niat hati, harus memperdalam ilmu agama 

dengan memperbanyak membaca buku keagamaan, sering 

menghadiri acara pengajian dan seminar keagamaan, 

berkumpul/ bersahabat dengan orangorang yang tepat 

misalnya dengan teman-teman yang ilmu/pengetahuan 

agamanya lebih tinggi dan rajin beribadah dan tidak suka 

melakukan pelanggaran/penyimpangan.  

2) Secara Ekstern (dari luar)  

 Melakukan perubahan tidaklah mudah, karena itu niat saja 

belum cukup melainkan harus mendapat dukungan dari luar. 

Dukungan dari luar bisa dari orang tua/keluarga dengan 

menerapkan kedisiplinan beragama sejak dini, dan 

mendukung sepenuhnya ketika seorang anak memutuskan 

kembali ke jalan yang benar. Selain itu dukungan dari teman 

yang mungkin pengetahuan agamanya lebih tinggi, yaitu 

dengan sering menasehati atau berbagi pengalaman tentang 

ilmu keagamaan, karena biasanya para kalangan muda 

pengaruh teman/persahabatan lebih besar dibanding 

keluarga. Kemudian dari lingkungan, yaitu dengan 

penciptaan lingkungan yang penuh dengan suasana agamis, 
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contohnya dengan adanya kegiatan Karang Taruna, 

pengajian rutin, untuk mengisi waktu luang. Kemudian di 

lingkunan kampus, dengan organisasi UKMI, SKI disertai 

kajian keagamaan yang kontinyu. 

Menurut Kartikasari (2013), untuk mengintervensi masalah 

kehamilan tidak diinginkan pada remaja, dilakukan strategi 

pendampingan remaja dengan cara preventif, promotif, 

rehabilitasi, dan kuratif sebagai berikut (Kartikasari, 2013):  

a. Strategi Preventif  

Strategi preventif yaitu suatu kegiatan pencegahan 

terhadap suatu masalah yang sedang menjadi fokus, dalam hal 

ini adalah kasus kehamilan tidak diinginkan. Dalam strategi 

preventif, persoalan kehamilan remaja dengan melakukan 

promosi pencegahan kehamilan tidak diinginkan melalui 

berbagai saluran komunikasi dan pendekatan. Saluran 

komunikasi dilakukan secara langsung melalui strategi dengan 

menjangkau kelompok-kelompok didalam masyarakat yang 

karena faktor tertentu memiliki hambatan untuk mengakses 

informasi dan layanan publik yang ada didalam masyarakat, 

pertemuan, diskusi-diskusi dalam kelompok kecil maupun 

besar. Sedangkan komunikasi melalui media dengan 

menggunakan media konvensional dan media yang 

berbasiskan teknologi informasi (Kartikasari, 2013).  

b. Strategi Promotif  

Strategi promotif yaitu suatu kegiatan atau serangkaian 

kegiatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat 

promosi. Pemberian informasi reproduksi remaja dapat 

digunakan sebagai strategi promotif dengan pengorganisasian 

remaja dengan tujuan untuk lebih menjadikan remaja lebih aktif 

untuk mengetahui informasi kesehatan reproduksi dan 

kemudian menyampaikan kepada teman sebaya yang ada di 

lingkungannya. Pengorganisasian remaja disini berusaha 
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mengorganisir atau mengumpulkan remaja untuk lebih peduli 

dan sadar tentang pentingnya informasi kesehatan reproduksi 

bagi mereka. Setelah mereka terorganisir atau terkumpul, 

selanjutnya kaan dilakukan kegiatan pendampingan. 

Pendampingan yang dilakukan terhadap remaja dengan peran 

sebagai fasilitator, pendidik, dan konselor. Remaja yang 

tergabung dalam pengorganisasian remaja diberi informasi 

melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

pengorganisasian remaja antara lain dengan diadakannya 

pertemuan rutinan, lobbying, pengayaan, membuat media, 

audiensi, feedback komunitas, pelatihan peer education 

(Kartikasari, 2013).  

c. Strategi Rehabilitasi  

Strategi rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan 

kedudukan (keadaan, nama baik) menjadi seperti semula agar 

menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di 

masyarakat. Dibutuhkannya orang-orang terdekat yang mampu 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi dan memberi 

dukungan kepada remaja yang mengalami kejadian kehamilan 

tidak diinginkan. Orang-orang terdekat disini memposisikan diri 

mereka sebagai sahabat bagi para remaja yang mengalami 

kejadian kehamilan tidak diinginkan sehingga mereka akan 

merasa lebih nyaman untuk menceritakan hal-hal yang 

berkaitan dengan kehamilan yang mereka alami (Kartikasari, 

2013).  

d. Strategi Kuratif  

Strategi kuratif yaitu serangkaian kegiatan yang 

dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Konseling 

bisa menjadi salah satu strateginya. Dengan berkonsultasi, 

diharapkan remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan 

bisa menceritakan segala hal berkaitan dengan kehamilannya. 

Konseling bisa dilakukan melalui tatap muka, media sosial, dan 
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pendampingan sesuai kebutuhan remaja. Dalam melakukan 

konseling kepada remaja merupakan strategi yang disesuaikan 

yaitu bagaimana sebenarnya strategi yang dijalankan Dimana 

dalam pelaksanannya cenderung bersifat tidak kaku atau lebih 

luwes, sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

yang dialami oleh remaja yang saling berbeda antara remaja 

sau dengan remaja lainnya (Kartikasari, 2013).  
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