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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Remaja 

a. Pengertian 

Istilah adolescent atau remaja dari kata latin yaitu “adolescene” 

yang berarti perkembangan menjadi dewasa, ahli yang lain 

mengemukakan arti lebih luas yaitu mencangkup kematangan 

emosional, mental, sosial, dan fisik. Menurut WHO 2013 yang disebut 

remaja adalah mereka yang berada dalam rentang usia 10-19 tahun.
10

 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, 

remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun.
11 

Sedangkan 

menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) 

rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.
12 

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 

menganggung resiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh 

pertimbangan yang matang. Apabila keputusan yang diambil dalam 

menghadapi konflik tidak tepat, para remaja akan jatuh ke dalam 

perilaku beresiko dan mungkin harus menanggung akibat jangka 

pendek dan jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik 
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dan psikososial. Sifat dan perilaku beresiko pada remaja tersebut 

memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan peduli remaja yang 

dapat memenuhi kebutuhan kesehatan remaja termasuk pelayanan 

untuk kesehatan reproduksi.
12 

b. Ciri-Ciri Remaja 

Sesuai dengan pembagian usia remaja menurut Monks, maka 

terdapat tiga tahap proses perkembangan yang dilalui remaja dalam 

proses menuju kedewasaan, disertai dengan karakteristik yaitu: 

1) Remaja Awal (12-15 tahun) 

Tahap ini remaja masih merasa bingung dan mulai beradaptasi 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan 

dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan 

tersebut. Mereka mulai mengembangkan pikiran-pikiran baru, 

cepat tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang secara 

erotis. Kepekaan yang berlebihan ini ditambah dengan 

berkurangnya pengendalian dalam emosi dan menyebabkan 

remaja sulit mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa.
13 

2) Remaja Madya (15-18 tahun) 

Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ada 

kecenderungan narsistik yaitu mencintai dirinya sendiri, dengan 

cara lebih menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat 

yang sama dengan dirinya. Pada tahap ini remaja dalam kondisi 

kebingungan karena masih ragu harus memilih yang mana, tidak 
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peka atau peduli, ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, dan 

sebagainya.
13 

3) Remaja Akhir (18-21 tahun) 

Tahap ini adalah masa mendekati kedewasaan yang ditandai 

dengan pencapaian: 

a) Minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek 

b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-

orang lain dan mendapat pengalaman baru 

c) Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi 

d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) 

diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri 

dengan orang lain
13

 

c. Perkembangan Remaja dan Tugasnya 

Dinyatakan oleh Yani, dkk, terdapat hubungan yang erat antara 

lingkungan kehidupan sosial dan tugas-tugas yang diselesaikan remaja 

dalam hidupnya.
14

 Tugas perkembangan remaja menurut Robert Y. 

Havighurst yaitu: 

1) Mencapai hubungan sosial yang matang dengan teman sebaya, 

baik dengan teman sejenis maupun dengan beda jenis kelamin. 

2) Dapat menjalankan peranan-peranan sosial meurut jenis kelamin 

masing-masing. 

3) Menurut kenyataan (realitas) jasmaniah serta menggunakannya 

seefektif mungkin dengan perasaan puas. 
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4) Mencapai kebebasan emosional dari orang tua atau orang dewasa 

lainnya. 

5) Mencapai kebebasan ekonomi. 

6) Memilih dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan atau jabatan. 

7) Mempersiapkan diri untuk melakukan perkawinan dan hidup 

serumah tangga. 

8) Mengembangkan kecakapan intelektual serta konsep-konsep yang 

diperlukan untuk kepentingan hidup bermasyarakat. 

9) Memperlihatkan tingkah laku yang secara sosial dapat 

dipertanggungjawabkan. 

10) Memperoleh sejumlah norma-norma sebagai pedoman dalam 

tindakan-tindakannya dan sebagai pandangan hidup.
14

 

Terjadi perubahan besar sehubungan dengan perkembangan 

seksualitas remaja, yang merupakan masa transisi dari masa kanak-

kanak menjadi dewasa.
14

 Tugas-tugas yang sehubungan dengan 

perkembangan seksualitas remaja, yaitu: 

1) Memiliki pengetahuan yang benar tentang seks dan berbagai peran 

jenis kelamin yang dapat diterima masyarakat. 

2) Mengembangkan sikap yang benar tentang seks. 

3) Mengenali pola-pola perilaku hetero seksual yang dapat diterima 

masyarakat. 

4) Menetapkan nilai-nilai yang harus diperjuangkan dalam memilih 

pasangan hidup. 
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5) Mempelajari cara-cara mengekspresikan cinta.
14

 

d. Perubahan pada remaja 

1) Perubahan fisik pada remaja 

a) Tanda-tanda seks primer 

Yang dimaksud dengan tanda-tanda seks primer adalah 

organ seks. Pada laki-laki yaitu pada gonad dan testes, terletak 

di dalam scrotum. Pada usia 14 tahun baru mencapai ukuran 

matang 10% dan akan berkembang penuh pada usia 20-21 

tahun. Tanda umum matangnya fungsi organ-organ seks pada 

laki-laki yaitu terjadinya mimpi basah, yang berarti ia 

bermimpi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan 

seksual sehingga mengeluarkan sperma.
3 

Pada organ reproduksi perempuan tumbuh selama masa 

pubertas, namun kecepatan antar organ satu dan lainnya 

berbeda. Sebagai tanda kematangan organ reproduksi 

perempuan yaitu terjadinya menstruasi yang merupakan 

pengeluaran darah, lendir, dan jaringan sel yang hancur keluar 

dari dalam uterus secara berkala, dengan periode rata-rata 28 

hari.
3 

b) Tanda-tanda seks sekunder 

Laki-laki dan perempuan pada umumnya akan 

mengalami perubahan fisik yang nampak. Mulai dari 

tumbuhnya rambut-rambut halus pada daerah sekitar 
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kemaluan, ketiak, khususnya pada laki-laki akan tumbuh di 

daerah wajah dan dada. Pada keduanya kulit akan lebih tebal 

dan kasar serta munculnya pori-pori yang membesar beserta 

semakin aktifnya kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Suara 

laki-laki akan lebih serak dan volume yang meningkat, berbeda 

dengan suara perempuan yang menjadi lebih merdu.
3 

Perempuan juga akan mengalami perubahan fisik yang 

spesifik, yaitu pinggul lebih berkembang dikarenakan 

membesarnya tulang pinggul dan berkembangnya kelenjar 

lemak di bawah kulit. Serta membesarnya payudara dan puting 

susu yang menonjol, hal ini disebabkan oleh berkembangnya 

kelenjar susu.
3 

2) Perubahan psikologis pada remaja 

Remaja mengalami perubahan yang dramatis dalam 

kesadaran diri (self-awareness). Remaja sangat memperhatikan 

diri mereka dan citra yang direfleksikan (self-image). Para remaja 

juga sering menganggap diri serba mampu, sehingga seringkali 

mereka terlihat tidak memikirkan akibat dari perbuatan mereka. 

Perubahan-perubahan yang berhubungan dengan psikologis 

remaja:
3 
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a) Perubahan emosi 

Perubahan tersebut berupa kondisi: 

- Sensitif atau peka misalnya mudah menangis, cemas, 

frustasi, dan sebaliknya bisa tertawa tanpa alasan yang 

jelas. Hal-hal tersebut sering terjadi pada remaja 

perempuan khususnya sebelum masa menstruasi.
3
 

- Mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau 

rangsangan luar yang mempengaruhinya. Hal ini 

menyebabkan terjadinya perkelahian, suka mencari 

perhatian, dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu.
3
 

- Ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih 

sering pergi bersama temannya daripada berada di 

rumah.
3
 

b) Perkembangan intelegensia 

Pada perkembangan ini menyebabkan remaja:
3 

- Cenderung mengembangkan cara berpikir abstrak, suka 

memberikan kritik. 

- Cenderung ingin mengetahui hal-hal baru, sehingga 

muncul perilaku ingin mencoba-coba. 

b. Dampak Perubahan pada Remaja 

Terjadinya perubahan dan perkembangan pada remaja juga 

mempengaruhi sikap dan perilaku remaja.
3
 Namun ada beberapa 

yang menyatakan bahwa perubahan dalam sikap dan perilaku yang 
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terjadi kebih merupakan akibat dari perubahan sosial daripada 

akibat dari perubahan kelenjar yang berpengaruh pada 

keseimbangan tubuh.
3
 Semakin sedikit simpati dan pengertian yang 

diterima oleh remaja dari orang tua, kakak-adik, guru-guru, dan 

teman-teman, serta semakin besar harapan-harapan sosial pada 

periode ini, semakin besar akibat psikologis dari perubahan-

perubahan fisik.
3 

Pada umumnya pengaruh perubahan remaja lebih banyak 

terjadi pada perempuan daripada laki-laki, sebagian besar hal ini 

disebabkan oleh periode kematangan reproduksi perempuan lebih 

awal dari laki-laki, namun sebagian lainnya disebabkan oleh 

hambatan-hambatan sosial mulai ditekankan pada perilaku remaja 

perempuan justru pada saat remaja perempuan mencoba 

membebaskan diri dari berbagai batasan.
3
 Dinyatakan oleh More, 

bahwa remaja laki-laki lebih memiliki kesempatan yang banyak 

untuk menyesuaikan dirinya dalam kejadian perubahan pada 

remaja ini dibandingkan dengan remaja perempuan diakibatkan 

kepesatan perkembangan yang terjadi pada remaja perempuan, 

walaupun rangsangan yang ditimbulkan sama kuatnya bahkan lebih 

kuat bagi pria.
3
 Karena mencapai kematangan lebih awal, remaja 

perempuan akan menunjukkan tanda-tanda perilaku yang 

mengganggu, namun remaja perempuan lebih cepat stabil daripada 

remaja laki-laki.
3 
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Kematangan lebih awal pada remaja perempuan ini dapat 

mengakibatkan remaja perempuan berperilaku lebih dewasa dan 

lebih berpengalaman, namun penampilan dan tindakannya dapat 

menimbulkan reputasi “kegenitan seksual”, hal ini dapat 

menyebabkan ia mengalami salah langkah bersama teman-

temannya dibandingkan remaja laki-laki yang matang lebih awal.  

Keprihatinan juga dialami oleh remaja perempuan seiring 

perubahan fisiknya dengan gambaran penampilan diri yang ideal 

sehingga remaja tidak jarang mempertimbangkan realitas bawaan 

fisik seseorang dengan gambaran ideal.
3 

Keprihatinan umum lainnya yang dialami pada remaja yaitu 

ketegangan dan ketidaknyamanan karena berkembangnya organ-

organ seks sering menyebabkan remaja untuk memeganginya. 

Sebagian besar remaja diberitahu bahwa perbuatan masturbasi 

merupakan perbuatan yang salah, dan remaja akan merasa malu 

dan bersalah bila melakukannya.
3 

c. Perilaku Seksual Beresiko 

Sebagian besar remaja ingin diterima dalam suatu kelompok. 

Mereka menghargai opini dan gaya teman-teman mereka dan 

sebaliknya ingin diterima serta dihargai oleh teman 

sekelompoknya. Hal ini dapat membuat mereka merasa tertekan 

hingga berperilaku dengan cara tertentu untuk menyesuaikan diri 

dengan standar kelompok. Pada tingkat tertentu, tekanan ini tidak 
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lebih dari sekedar mengenakan busana atau mengikuti gaya rambut 

tertentu, tetapi pada tingkatan yang lain tersebut dapat memaksa 

mereka terlibat kegiatan yang berbahaya dan/atau yang melanggar 

hukum, antara lain merokok, diet yang berlebihan, konsumsi 

alkohol, penyalahgunaan narkotika, seks bebas.
3
 

Seks pranikah, salah satu perilaku remaja yang dapat 

menimbulkan masalah pada kesehatan reproduksinya adalah 

perilaku hubungan seksual pranikah.
3
 Hubungan seksual pranikah 

(premarital sex) adalah kontak seksual yang dilakukan remaja 

dengan lawan jenis atau teman sesame jenis tanpa ikatan 

pernikahan yang sah.
3
 Perilaku hubungan seksual pranikah dapat 

menyebabkan berbagai masalah bagi kesehatan, social, dan 

ekonomi bagi remaja itu sendiri maupun keluarganya.
3 

d. Dampak dari Perilaku Hubungan Seksual Pranikah 

1) Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) 

KTD adalah suatu kehamilan yang oleh karena suatu 

sebab maka keberadaannya tidak diinginkan atau diharapkan 

oleh calon orangtua bayi tersebut. KTD pada remaja terjadi 

karena ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang 

perilaku seksual yang dapat menyebabkan kehamilan, akibat 

pemerkosaan, dsb. Dampak KTD pada remaja ini dapat 

menimbulkan masalah bagi remaja sendiri, keluarga, maupun 

lingkungan sosial sekitar. 
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Dampak dari KTD dapat berupa fisik, psikis, dan sosial 

bagi remaja tersebut, serta dampak bagi anak yang dilahirkan. 

Dampak fisik berupa status kesehatan fisik yang tidak baik, 

perdarahan, komplikasi dan kehamilan yang bermasalah. 

Dampak psikis antara lain tidak percaya diri dalam lingkungan 

sekitar, stress, malu. Dampak social yaitu prestasi sekolah 

rendah, bahkan drop out dari sekolah, penolakan atau 

pengusiran dari keluarga, dikucilkan oleh masyarakat, tingkat 

ketergantungan keuangan yang tinggi bahkan kemiskinan. Serta 

dampak bagi anak yang dilahirkan dari KTD pada remaja antara 

lain dapat mengalami status kesehatan yang rendah, 

keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan usia anak, dan 

masalah social lainnya. 

2) Aborsi yang Tidak Aman 

Aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan 

berusia belum mencapai 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat 

hidup di luar kandungan secara mandiri. Tindakan aborsi 

mengandung resiko yang cukup tinggi apabila dilakukan tidak 

sesuai standard profesi medis. Kehamilan yang disebabkan oleh 

hubungan seksual pranikah dapat menyebabkan aborsi spontan 

atau aborsi buatan remaja, misalnya penggunaan ramuan-

ramuan yang berbahaya untuk rahim, manipulasi fisik seperti 
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melakukan pijat rahim, ataupun melakukan tindakan aborsi yang 

tidak steril dan mengakibatkan infeksi pada rahim.
3 

Dampak aborsi dapat berupa fisik, psikis, dan sosial, serta 

dampak bagi anak yang dilahirkan. Dampak fisik diantaranya 

seperti apabila aborsi dilakukan oleh tenaga yang tidak 

professional dapat menyebabkan komplikasi medis atau bahkan 

kematian, beberapa dampak fisik dari tindakan aborsi yang tidak 

aman yaitu perdarahan yang terus menerus, infeksi alat 

reproduksi, resiko rupture uteri, dll. Dampak psikologis seperti 

perasaan berdosa atau bersalah akan apa yang telah diperbuat. 

Dampak sosial antara lain dikucilkan oleh masyarakat, teman, 

dan keluarga.
3 

Alasan remaja melakukan aborsi antara lain ketakutan 

akan kemarahan orangtua, belum siap secara mental dan 

ekonomi untuk menikah dan memiliki anak, malu pada 

lingkungan sosial bila ketahuan hamil sebelum menikah, tidak 

menyukai teman yang menghamili, tidak tahu status anak 

setelah dilahirkan, ingin terus melanjutkan sekolah atau kuliah 

ataupun bekerja tanpa kehadiran anak, dll.
3 

3) Infeksi Menular Seksual (IMS) 

IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan 

seksual dan akan lebih beresiko apabila melakukan hubungan 

seksual dengan berganti-ganti pasangan. Dampak IMS bagi 
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remaja, diantaranya secara fisik terjadi infeksi yang menurunkan 

kesehatan reproduksi, dan lebih beresiko terkena HIV/AIDS, 

sedangkan dampak secara psikologis para remaja akan menjadi 

takut, rendah diri, malu untuk berobat yang mengakibatkan IMS 

tidak tertangani.
3 

Faktor penyebab tingginya jumlah penyakit IMS pada 

remaja antara lain ialah semakin terbukanya akses informasi 

mengenai seksualitas termasuk pornografi dari media atau 

internet yang mempermudah remaja untuk mengaksesnya, 

pengetahuan dan pemahaman yang minim, keinginan untuk 

mencoba pengalaman baru, nilai-nilai cinta atau hubungan 

lawan jenis yang cenderung disalahgunakan, kontrol keluarga 

dan masyarakat yang semakin rendah serta masih terasa tabu 

untuk membicarakan tentang seks dan kesehatan reproduksi 

sehingga anak remaja cenderung untuk mencari informasi 

kepada teman sebaya atau media internet yang salah.
3 

2. Teori Sikap 

a. Pengertian Sikap 

Sikap adalah determinan perilaku, karena mereka berkaitan 

dengan persepsi, kepribadian, dan motivasi. Sikap merupakan reaksi 

atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu 

stimulus atau objek. Sebuah sikap merupakan suatu keadaan sikap 

mental, yang dipelajari dan diorganisasi menurut pengalaman dan 
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yang menyebabkan timbulnya pengaruh khusus atas reaksi seseorang 

terhadap orang-orang, objek-objek, dan situasi-situasi dengan siapa ia 

berhubungan. Pendapat lain menyatakan sikap adalah suatu 

predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide, 

atau objek yang berisi komponen-komponen cognitive, affective, dan 

behaviour.
23 

Dikutip oleh Notoatmodjo bahwa Campbell mengemukakan 

batasan mengenai sikap yaitu tingkah laku sosial seseorang 

merupakan syndrome atau gejala dari konsistensi reseptor dengan nilai 

objek sosialnya. Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

manifestasi dari sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya 

ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku tertutup. Sikap secara nyata 

menunjukan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus 

tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang 

bersifat emosional terhadap stimulus social. Sikap belum merupakan 

suatu predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap masih merupakan 

reaksi tertutup. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap 

objek.
23 

Teori S-O-R (Stimulus-Organisme-Respon) yang dibuat oleh 

Woodworth menjelaskan bahwa organisme menghasilkan perilaku 

tertentu jika ada kondisi stimulus tertentu, efek yang ditimbulkan 

adalah reaksi khusus terhadap stimulu khusus, sehingga dapat 



24 

 

 
 

mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara aksi dan reaksi. 

Diagram di bawah ini dapat lebih lanjut menjelaskan uraian di atas:
24 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses timbulnya sikap dan reaksi 

b. Tingkatan Sikap 

Menurut Notoatmojo, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, 

antara lain
23

: 

1) Menerima (receiving), menerima diartikan bahwa subjek mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan. 

2) Merespon (responding), memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah 

suatu indikasi dari sikap. 

3) Menghargai (valuing) mengajak orang lain untuk mengerjakan 

atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap 

tingkat tiga. 

4) Bertanggungjawab (responsible), bertanggungjawab atas segala 

suatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap 

yang memiliki tingkatan paling tinggi. 

 

 

Stimulus Rangsangan Proses Stimulus Reaksi 

Sikap 

(Tertutup) 

Tingkah Laku 

(Terbuka) 
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap ialah
23

 

1) Faktor internal, faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang 

bersangkutan sendiri, seperti selektifitas. Oleh sebab itu, harus 

memilih rangsangan-rangsangan mana yang harus didekati dan 

mana yang harus dijauhi. Karena dengan memilih inilah dapat 

menyusun sifat positif.
23

 

2) Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri 

sendiri dan faktor-faktor dari luar, yaitu sifat objek yang dijadikan 

sasaran sikap, kewibawaan orang yang mengemukakan suatu 

sikap, sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sifat 

tersebut, media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan 

sikap, situasi pada saat sikap itu terbentuk. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa sikap dapat berupa respon negatif dan respon positif yang 

akan mencerminkan dalam bentuk perilaku.
23

 

d. Komponen Sikap 

Menurut Alport, sikap itu mempunyai 3 komponen pokok
23

, yakni: 

1) Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep suatu objek 

2) Kehidupan emosional terhadap suatu objek 

3) Kecenderungan untuk bertindak (trend to behave) 

Ketiga komponen ini secara bersamaan membentuk sikap yang utuh 

(total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, 

pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting.
23 
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e. Pengukuran Sikap 

Pengukuran sikap dilakukan dengan cara langsung dan tidak 

langsung. Secara langsung dapat dinyatakan bagaimana pendapat atau 

pernyataan responden terhadap suatu objek. Menurut skala Likert, 

untuk mengukur sikap dengan preferensi: sangat setuju, setuju, ragu-

ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jawaban setiap item dalam 

instrument penelitian mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif.
23 

3. Peran Orangtua 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat 

tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat. Peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan 

untuk ditampilkan seseorang sesuai dengan posisi. Definisi lain tentang 

peran adalah tingkah laku yang diharapkan oleh individu atau orang lain 

terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. 

Dinyatakan oleh Yunus, dkk dalam Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 

bahwa dalam tahapan menghadapi anak remaja dimulai pada saat anak 

pertama berusia 13 tahun dan biasanya berakhir 6-7 tahun kemudian, 

yaitu saat anak mulai meninggalkan rumahnya. Tahapan ini adalah masa 

yang paling rawan karena remaja mulai mencari identitas untuk 

membentuk kepribadiannya, karena itu suri tauladan dari kedua orang 

tuanya sangat diperlukan dalam masa ini. Komunikasi dan saling 
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pengertian antara kedua orang tua dengan anak perlu dipelihara dan 

dikembangkan. Tujuan yang perlu diberikan orang tua yaitu:
17 

a. Memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab, 

mengingat remaja sudah bertambah dewasa dan meningkat 

otonominya. 

b. Mempertahankan hubungan yang intim dalam keluarga. 

c. Mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. 

Hindari perdebatan, kecurigaan, dan permusuhan 

d. Perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang 

keluarga. 

Orangtua berkewajiban memelihara anak-anaknya dengan cara 

mendidik, membersihkan pekerti, dan mengajarinya akhlaq mulia, serta 

menghindarkannya dari teman-teman yang berakhlaq buruk. Tugas 

mendidik anak ini ternyata tidak mudah dilakukan, lebih-lebih pada 

zaman sekarang ini. Kesulitan-kesulitan menjalankan tugas mendidik 

amat terasa, terutama ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa pengaruh 

lingkungan sedemikian kuat, bahkan melampau kekuatan pengaruh 

faktor-faktor pendidikan lainnya.
17 

Orangtua berkewajiban dan sangat berperan dalam mendidik anak 

menuju hidup bermasyarakat.  Kehidupan bermasyarakat dapat mencapai 

taraf kesejahteraan bagi seluruh anggotanya apabila setiap unsur 

masyarakat turut membentuk dan memelihara kesejahteraan hidup dalam 

bermasyarakat. Suatumasyarakat terdiri dari berbagai unsur dan keluarga 
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merupakan salah satu unsur kesatuan terkecil dari masyarakat. Setiap 

keluarga dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan dan tujuan 

utamanya apabila dapat mengatur kehidupan keluarganya dengan baik. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga memegang peranan penting 

dalam usaha membentuk masyarakat sejahtera.
18 

Dalam membentuk dan mendasari perilaku, individu berpedoman 

pada nilai-nilai kehidupan bersama yang berintikan nilai-nilai agama, 

moral, dan sosial. Orangtua merupakan sumber pendidikan pertama dan 

utama bagi anak. 
18 

Adapun peran orangtua dalam perkembangan anak secara umum 

yaitu: 
18 

a. Membesarkan, merawat, memelihara, dan memberikan kesempatan 

berkembang 

b. Sebagai guru, orangtua mengajarkan ketangkasan motorik, 

keterampilan melalui ketangkasan-ketangkasan, mengajarkan 

peraturan-peraturan: tata cara keluarga, tatanan lingkungan 

masyarakat, menanamkan pedoman hidup bermasyarakat. 

c. Sebagai tokoh teladan, orangtua menjadi tokoh yang ditiru pola 

tingkah lakunya, cara berekspresi, cara berbicara, dan sebagainya. 

d. Sebagai pengawas, orangtua memperhatikan, mengamati semua 

perilaku anak agar tidak melanggar peraturan di rumah maupun di luar 

lingkungan keluarga. Pengasuhan yang sekarang dikenal dengan 

parenting merupakan istilah yang merujuk pada penyiapan anak pada 
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dunianya. Bagaimana anak nanti akan bersikap serta bersosialisasi 

dalam keluarga dan masyarakat.  

Adapun tahapan parenting menurut Wilmes yang merupakan deskripsi 

tugas sebagai orangtua yang perlu disesuaikan pada setiap tingkat 

kehidupan  anak, meliputi: 

a. Pendidikan untuk pengasuhan dan perawatan anak secara ideal. 

b. Pendidikan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS 

c. Pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga  

d. Pendidikan untuk pemberian makanan bergizi (menu seimbang) 

e. Pendidikan untuk keadilan dan kesetaraan. 

Peran orang tua yang dikemukakan oleh BKKBN, orang tua mempunyai 

beberapa peran yang harus dijalankan: 

a. Peran sebagai pendidik 

Orang tua mempunyai kewajiban memberikan bimbingan dan arahan 

kepada putra-putrinya. Nilai-nilai agama yang ditanamkan kepada 

anaknya sejak dini merupakan bekal dan banteng mereka untuk 

menghadapi segala perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. 

Agar kelak menjadi remaja mandiri, disiplin, dan bertanggung 

jawab. Untuk itu pendidikan sangat penting ditanamkan sejak dini. 

b. Peran sebagai pendorong 

Dalam menghadapi masalah, remaja sering membutuhkan dorongan 

dari orang tua terutama saat mengalami kegagalan yang mampu 

menyusutkan semangat mereka. Pada saat orang tua menanamkan 
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keberanian dan rasa percaya diri pada remaja dalam menghadapi 

masalah dan tidak mudah putus asa. 

c. Peran sebagai panutan 

Orang tua harus dapat memberikan contoh yang baik kepada remaja 

baik dalam menjalankan nilai-nilai agama dan norma-norma yang 

berlaku di masyarakat. Peran orang tua yang baik akan 

mempengaruhi kepribadian remaja. 

d. Peran sebagai pengawas 

Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengawasi sikap dan 

perilaku remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang dapat 

merugikan diri mereka sendiri. Pengawasannya sebaiknya dilakukan 

dengan bersahabat. Sikap keras dan curiga akan menciptakan jarak 

antara orang tua dan anak. 

e. Peran sebagai teman 

Menghadapi remaja yang memasuki masa akil baligh, orang tua 

perlu lebih sabar dan mau mengerti tentang perubahan pada remaja. 

Dialog yang harmonis dapat membuat remaja merasa aman dan 

remaja mau terbuka kepada orang tua dalam menghadapi suatu 

permasalahan yang menimpa mereka. 

f. Peran sebagai konselor 

Peran orang tua sangat penting dalam menghadapi remaja ketika 

menghadapi masa-masa sulit dalam mengambil keputusan. Orang 

tua dapat memberi saran dan pertimbangan nilai yang positif dan 
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negative sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik. 

Apabila remaja sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan 

sebagai konselor orang tua tidak boleh bersikap menghakimi, tetapi 

sebagai jiwa besar harus merangkul remaja yang bermasalah 

tersebut. 

g. Peran sebagai komunikator 

Suasana harmonis dan saling memahami antara orang tua dan anak 

dapat menciptakan komunikasi yang baik. Orang tua perlu 

membicarakan segala topik secara terbuka. Menciptakan rasa aman 

dan terlindungi untuk memberanikan anak dalam menerima uluran 

tangan orang tua secara terbuka dan membicarakan masalahnya. 

Artinya tidak menghardik atau menghakimi anak. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Bernadib bahwa fungsi pokok 

orangtua, yaitu: 

a. Fungsi ketuhanan 

Merupakan suatu tanggung jawab orangtua yang paling pokok, 

karena dengan adanya agama akan dapat menjamin keselamatan 

anak, baik didunia maupun akhirat. pendapat Darajat (1975) bahwa 

ajaran agama memberikan jalan kepada manusia untuk mencapai 

rasa aman, rasa tidak takut/cemas menghadapi hidup ini. Ajaran-

ajaran agama menunjukkan cara-cara yang harus dilakukan dan 

menjelaskan pula hal-hal yang harus dilakukan, supaya anak dapat 

mencapai rasa aman selama hidup ini dan selanjutnya diajarkan pula 
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bagaimana mempersiapkan diri dengan perbuatan-perbuatan baik 

dan menjauhi tindakan-tindakan yang mengganggu kesenangan 

orang lain. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa agama 

merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Keberhasilan pendidikan agama dapat langsung dilihat 

hasilnya yang tercermin dalam sikap dan perbuatan anak dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

b. Kewajiban orangtua secara umum.  

Orangtua berkewajiban mengatur dan mendidik, memberi 

pakaian, makanan dan minuman, menjaganya dari segala 

marabahaya, menjaga keselamatan dan kesehatan lahir dan bathin, 

jasmani dan rohani, mendidiknya agar menjadi manusia yang 

berguna bagi nusa bangsa dan agama serta bahagia dunia dan 

akhirat. Orangtua memberikan pelajaran dan ilmu-ilmu yang 

bermanfaat, ilmu agama dan ilmu umum agar anak menjadi manusia 

sempurna, berilmu dan beragama, beramal dan beribadat dan dapat 

berdiri sendiri, mengarungi hidup dengan penuh keyakinan. 

Orangtua berkewajiban mendidik anak-anaknya hidup 

bertetangga dan  bermasyarakat agar nanti dapat menjadi warga yang 

baik. Pendidikan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk ceramah, 

diskusi, bimbingan, dalam berbagai kegiatan atau cara hidup pada 

umumnya, yang dapat diharapkan membawa hasil yang dicita- 
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citakan yaitu terjadinya pembinaan yang sempurna pada setiap 

anggota masyarakat.  

Ramayulis (1987) menyatakan bahwa pewarisan nilai 

kemanusiaan, minimal dikemudian hari dapat menciptakan manusia 

yang cinta damai, anak shaleh yang suka mendoakan kepada 

orangtua secara teratur, dapat mengembangkan kesejahteraan sosial 

dan ekonomi ummat manusia, mampu menjaga dan melaksanakan 

hak asasi kemanusiaan yang adil dan beradab serta mampu menjaga 

kualitas dan moralitas lingkungan hidup. 

c. Fungsi ekonomi  

Merupakan suatu keharusan orangtua untuk mendidik anaknya 

ketrampilan agar nanti ia menjadi orang yang kreatif dan produktif. 

Maksudnya sejak kecil anak telah diberi pengetahuan dan 

ketrampilan sebagai bekalnya nanti. Dengan demikian individu tidak 

lagi tergantung pada orangtua, melainkan memenuhi kebutuhan 

sendiri dengan berbekal ketrampilan yang dimiliki.   

Dari ketiga fungsi di atas, maka tugas utama orangtua terhadap 

anaknya dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu orangtua sebagai 

pendidik dan orangtua sebagai pemimpin. Orangtua sebagai pendidik 

anak yang baru lahir perlu di didik dan dipelihara agar individu dapat 

merasakan perawatan orangtuanya. Orangtua sebagai pemimpin 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pola dan tingkah anggota 

keluarga termasuk anaknya.
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Mendidik anak dan mengajar anak bukan merupakan hal yang 

mudah, bukan pekerjaan yang dapat dilakukan secara serampangan, dan 

bukan pula hal yang bersifat sampingan. Mendidik dan mengajar anak 

sama kedudukannya dengan kebutuhan pokok dan kewajiban, merupakan 

tugas mulia yang harus dilakukan oleh setiap orangtua 
14 

Penerapan pendidikan pada anak diperlukan peningkatan kapasitas 

kecakapan tentang keorangtuaan, Kapasitas kecakapan terutama 

difokuskan pada pendidikan karakter, Dalam hal ini ada pada tataran 

membina, meningkatkan perkembangan fisik, emosi, sosial, dan 

intelektual anak mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. 

Membesarkan anak tidak hanya bertumpu pada keterikatan hubungan 

antara orangtua dengan anak secara biologis semata, melainkan ada 

faktor lain yang perlu dikembangkan dalam kapasitas kecakapan sebagai 

orangtua, yaitu:
14 

a. Fungsi Religius 

Yaitu orangtua mempunyai kewajiban memperkenalkan dan mengajak 

anak pada kehidupan beragama. Orangtua sebagai tokoh inti dalam 

keluarga harus menciptakan iklim yang religious dalam keluarga, 

yang dapat dihayati oleh seluruh anggota keluarga. 

b. Fungsi Edukatif 

Sebagai salah satu unsur pendidikan, keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan yang pertama bagi anak. Orangtua bertanggung jawab 
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tentang pentingnya pertumbuhan, perkembangan, dan masa depan 

seorang anak secara keseluruhan.  

c. Fungsi Protektif 

Yaitu orangtua melarang atau menghindarkan anak dari perbuatan-

perbuatan yang tidak diharapkan, mengawasi atau membatasi 

perbuatan anak dalam hal-hal tertentu, menganjurkan untuk 

melakukan perbuatanperbuatan yang diharapkan mengajak bekerja 

sama dan saling membantu, memberikan contoh dan tauladan dalam 

hal-hal yang diharapkan.  

d. Fungsi Sosialisasi 

Tugas orangtua dalam mendidik, tidak hanya sekedar mencakup 

pengembangan pribadi agar menjadi pribadi yang baik, melainkan 

mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. 

Sehingga diperlukan fungsi sosialisasi dari orangtua sebagai 

penghubung dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, serta 

membutuhkan fasilitas yang memadai bagi anak. 

e. Fungsi Ekonomi 

Mencakup pencarian nafkah, perencanaan, serta pembelajarannya. 

Orangtua mendidik anak agar dapat memberikan penghargaan yang 

tepat terhadap uang dan pencariannya, disertai pengertian kedudukan 

ekonomi keluarga secara nyata, bila tahap perkembangan anak telah 

memungkinkan.  
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Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah di paparkan di atas, 

bahwa peran dan fungsi orangtua amat kompleks, salah satu fungsi dan 

peran orangtua yaitu berkaitan dengan pendidikan (edukatif), termasuk di 

dalamnya mengenai pendididikan kesehatan reproduksi.
 

4. Peran Orangtua Terhadap Perilaku Seksual Remaja 

Salah satu peran penting orang tua dalam mendidik anaknya yaitu 

pendidikan seks. Pendidikan seks merupakan proses seumur hidup untuk 

mendapatkan informasi dan keterampilan, membangun sikap, keyakinan, 

dan nilai-nilai yang terkait dengan hubungan seksual, identitas, dan 

keintiman. Proses ini dimulai dalam situasi informal oleh orang tua dan 

pengasuh, jauh sebelum pendidikan seks diberikan di sekolah. Ada bukti 

bahwa mereka yang lebih berpengetahuan dan memiliki penghargaan 

lebih besar terhadap diri sendiri mampu membuat pilihan yang lebih baik 

dalam hal-hal yang terkait kesehatan seksual. Sebaliknya, informasi yang 

kurang mengenai kesehatan seksual membuat individu lebih sering 

merasa bersalah, yang dapat merusak hubungan yang tengah dibina dan 

cenderung menimbulkan prasangka yang terus menerus dalam 

permasalahan seksisme, homoseksualitas, dan kehamilan yang tidak 

terencana.
15 

Komentar kaum remaja terhadap pendidikan seks yang mereka 

terima biasanya adalah “terlalu sedikit, terlalu terlambat, dan terlalu 

biologis”. Orang yang paling ingin mereka ajak bicara mengenai seks 

adalah kedua orang tua mereka. Sayangnya, orang tua mereka enggan 
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membicarakan mengenai seksualitas terutama jika anak mereka laki-laki. 

Beberapa orang tua merasa bahwa mereka bukan orang yang tepat untuk 

memberikan pendidikan seks dengan sejumlah alasan. Beberapa dari 

mereka merasa malu dan menganggap mereka kurang mampu dan tidak 

memiliki cukup informasi untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar 

seks dan seksualitas. Sebagian besar orang tua merasa mereka sendiri 

tidak mendapat pendidikan seks yang memadai, atau bahkan tidak pernah 

sama sekali. Sebagian besar orang tua meyakini bahwa sekolah memiliki 

tanggung jawab tunggal dalam melakukan pendidikan seks. Mereka 

mempunyai pandangan yang jelas mengenai topik-topik yang dapat 

diberikan oleh pihak sekolah, meliputi perubahan pada tubuh yang 

mendasar, kehamilan, kontrasepsi, dan HIV/AIDS.
15 

Orang tua sebaiknya tidak menjelaskan seksualitas sebagai topik 

formal tetapi sebaiknya menjadi bagian dari keseharian. Pertanyaan yang 

mereka ajukan sebaiknya dijawab dan orang tua juga memberikan 

informasi dalam konteks keluarga. Kedalaman pertanyaan dan 

kompleksitas informasi yang diberikan akan berkembang seiring tumbuh 

kembang dan tingkat kedewasaan anak. Di negara Inggris dan Wales, 

pendidikan seks termasuk informasi tentang mereka yang kurang dari 1 

tahun, homoseksualitas, dan aborsi, wajib diberikan di semua sekolah 

tingkat menengah. Dalam pemantauan orang tua siswa diperbolehkan 

membatasi anak mereka dalam mendapatkan semua atau sebagian 
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program pendidikan seks bahkan melarang untuk mengikuti pendidikan 

seksual jika yang dibahas tidak tercakup dalam kurikulum nasional.
15 

Orang tua mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber 

informasi bagi remaja tentang apa itu kehamilan dan prosesnya. 

Kematangan alat reproduksi remaja dapat mendorong mereka bertingkah 

laku seksual, sehingga peran orang tua sangat menentukan dalam 

memberikan bimbingan, pengawasan terhadap remaja. Peran orang tua 

dalam mendidik anak sangat menentukan pembentukan karakter dan 

perkembangan kepribadian anak. Selanjutnya komunikasi yang baik 

antara orang tua dan anak akan menciptakan rasa saling memahami 

terhadap masalah-masalah keluarga, khususnya mengenai problematika 

remaja, sehingga dapat berpengaruh terhadap sikap maupun perilaku yang 

akan dibawakan anak sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh 

orang tua mereka. Sianipar menyatakan bahwa orang tua memegang 

peranan penting untuk meningkatkan pengetahuan anak remaja secara 

umumnya dan khususnya kesehatan reproduksi.
15 

Menurut Sianipar, komunikasi adalah inti suksesnya hubungan 

antar orang tua dan remaja. Hubungan komunikasi secara lancer dan 

terbuka harus selalu dijaga agar dapat diketahui hal-hal yang diinginkan 

oleh remaja sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan remaja. 

Lebih jauh dikatakan bahwa orang tua harus dapat menyediakan waktu 

yang cukup untuk berinteraksi dengan anak remaja di rumah dan saling 

berbicara apa saja mengenai kehidupan yang berhubungan dengan remaja 
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dan jangan menggurui atau mengatakan “tidak”, serta dapat menjadi 

teman yang baik.
15 

Menurut Uyun pendidikan kesehatan reproduksi bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif 

tentang kesehatan reproduksinya serta meningkatkan derajat 

reproduksinya. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi sejak usia 

dini diperlukan untuk membentengi anak terhindar dari masalah 

kesehatan reproduksi saat dewasa kelak sehingga remaja perlu 

mendapatkan informasi yang tepat dari orangtuanya, bukan dari orang 

lain atau akses informasi dari media massa mengenai seks.
19 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasan, Bohan dan Rembang 

ditemukan bahwa kurangnya pemahaman orang tua tentang pengetahuan 

seksual seks menjadi salah satu kendala komunikasi orang tua dan remaja. 

Dinyatakan juga bahwa kurangnya intensitas waktu yang dimiliki orang 

tua karena kesibukkan orang tua dalam bekerja sehingga tidak memiliki 

waktu luang dengan anak juga berpengaruh terhadap perilaku seksual 

anak, hal ini menyebabkan anak lebih memilih berdiskusi dengan teman 

sebaya atau mencari tahu sendiri tentang persoalan seks yang pada 

akhirnya karena tidak adanya pendampingan orang tua membuat anak 

salah memahami masalah seks dan mulai berani mencoba melakukan 

hubungan seks pranikah.
20 

Menurut Solehati, Kosasih, dan Rahmat sosiodemografi orang tua 

yang meliputi pendidikan, pekerjaan dan pendapatan keluarga juga 
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memiliki hubungan dengan sikap remaja dalam kesehatan reproduksi 

remaja. Pendidikan orang tua yang semakin tinggi maka semakin 

memadai pengetahuannya sehingga dapat memberikan informasi yang 

cukup kepada remaja, dalam hal pekerjaan dan pendapatan berperan 

penting dalam memfasilitasi kebutuhan KRR.yang akan berpengaruh pada 

nilai-nilai moral anak dan merupakan dasar bagi pembentuk sikap 

remaja.
21
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka teori Planned Behaviour oleh Ajzen (2007) 

dalam Prediction and Change of Health Behaviour 

 

C. Kerangka Konsep 

Berdasarkan tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, kemudian beberapa 

faktor peran orangtua dan sikap remaja tentang perilaku seksual, maka konsep 

dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3. Konsep penelitian 
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D. Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian 

1. Hipotesis Penelitian 

a. Diketahuinya gambaran karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan orang tua responden, pengalaman berpacaran responden, 

pengalaman menerima informasi dan sumber informasi mengenai 

masalah kesehatan reproduksi yang didapatkan oleh responden 

b. Mengetahui distribusi frekuensi responden berdasarkan peran orang 

tua dan sikap remaja tentang perilaku seksual remaja. 

2. Pertanyaan Penelitian 

a. Seperti apa gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin, usia responden, pengalaman berpacaran responden, 

pengalaman menerima informasi dan sumber informasi mengenai 

masalah kesehatan reproduksi yang didapatkan oleh responden? 

b. Seperti apa distribusi frekuensi responden berdasarkan peran orang tua 

dan sikap remaja tentang perilaku seksual remaja? 

 


