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ABSTRAK 

GAMBARAN PERILAKU REMAJA PUTRI KELAS XI DALAM PENCEGAHAN SEKS PRANIKAH DI 

SMA NEGERI 1 PURWADADI-SUBANG TAHUN 2011 

 

Farida simanjuntak 

Latar Belakang: Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia menyebutkan, remaja yang mengaku 

memiliki teman yang pernah berhubungan seksual sebelum menikah pada usia 14-19 tahun mencapai 34,7 

persen untuk perempuan dan 30,9 persen untuk laki-laki. Mereka yang berumur 20-24 tahun yang pernah 

melakukan hal serupa ada 48,6 persen untuk perempuan dan 46,5 persen untuk laki-laki. Hal serupa didapat 

dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2008. Dari 4.726 responden siswa SMP dan SMA di 

17 kota besar diperoleh hasil, 97 persen remaja pernah menonton film porno serta 93,7 persen pernah 

melakukan ciuman, meraba kemaluan, ataupun melakukan seks oral. Sebanyak 62,7 persen remaja SMP 

tidak perawan dan 21,2 persen remaja mengaku pernah aborsi. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui 

gambaran perilaku remaja putri kelas xi dalam pencegahan seks pranikah melalui kegiatan positif, cara 

bergaul, pendekatan orang tua, lingkungan, dan larangan untuk pacaran. Metode Penelitian: 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang dilakukan di SMA Negeri 1 Purwadadi-Subang 

dengan 177 sampel.  

Hasil Penelitian: Didapatkan bahwa responden yang melakukan kegiatan positif yaitu 100 (56,50%) 

responden, responden yang bergaul secara negatif  terdapat 58 (32,77%) responden, responden yang tidak 

ada atau tidak melakukan pendekatan dengan orang tua terdapat sebanyak 29 (16,38%) responden, 

responden yang lingkungannya tidak mendukung dalam pencegahan seks praikah terdapat 41 (23,20%) 

responden, responden yang dilarang untuk pacaran terdapat 131 (74%) responden. 

Kesimpulan: Gambaran perilaku remaja putri kelas XI dalam pencegahan seks pranikah terdapat 3 

(1,70%) responden yang memiliki perilaku yang tidak mendukung terhadap perilaku pencegahan seks 

pranikah dan 174 (98,30%) responden yang memiliki perilaku yang mendukung terhadap perilaku 

pencegahan seks pranikah. 

Kata Kunci: Perilaku, remaja putrid kelas XI SMA Negeri 1 Purwadadi-Subang, pencegahan Seks 

Pranikah.       

Daftar Acuan: (2008-2011)     

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

DESCRIPTION OF TEENAGE GIRLS BEHAVIOR IN CLASS XI IN THE PREVENTION OF 

PREMARITAL SEX IN SMA 1 SUBANG  

PURWADADI - YEAR 2011 

FARIDA SIMANJUNTAK 

Background: Reproductive Health Survey for Indonesian teenage girls mentioned the teenager who claimed to have 

a friend who had sexual intercourse before marriage at the age of 14-19 years reached 34.7 per cent for women and 

30.9 percent for men. Those aged 20-24 years who had done the same thing is 48.6 per cent for women and 46.5 

percent for men. The same case is obtained from the National Commission for Child Protection in 2008. Through 

4,726 respondents of middle and high school students in 17 cities resulting 97 percent of teens have ever watched 

porn and 93.7 percent do kissing, touching genitals, or oral sex. A total of 62.7 percent of junior high school teens 

are not virgins and 21.2 percent of teens said they had an abortion.  

Objective: To know the description of the behavior of teenage girls in the class xi premarital sex prevention through 

positive activities, how to get along, approach the parents, the environment, and the prohibition to courtship.  

Methods: The study was a descriptive study which was carried out in SMA Negeri 1 Purwadadi-Subang with 177 

samples.  

Results: It was found that respondents who do positive activities are 100 (56.50%), respondents who associate 

negatively are 58 (32.77%), respondents who do not exist or do not approach their parents are as much as 29 

(16.38%), respondents who did not support the environment in the prevention of premarital sex are 97 (54,80%), 

respondents were prohibited from going there for 131 (74%) respondents.  

Conclusion:Description of the behavior of girls in class XIin the prevention of premarital sex, resulting 11 (6,21%) 

respondents who have behaviors that do not support the prevention of premarital sexual behavior and 166 (93,79%) 

respondents who have behaviors that support the prevention of premarital sex. 

Keywords: Behavior, teen daughter in class XI Purwadadi-SMA Negeri 1 Subang, prevention of premarital 

sex.  

References: (2008-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PENDAHULUAN 

Masa Remaja merupakan masa transisi 

atau masa peralihan dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa, yang diawali dengan pubertas. 

Pada masa ini terjadi berbagai perubahan, baik 

dari segi fisik , social maupun emosional, yang 

diawali oleh datangnya haid (perempuan) dan 

mimpi basah pertama (laki-laki). Menentukan 

titik awal masa remaja tidaklah mudah. 

Remaja (adolescence) berasal dari bahasa latin 

yang berarti tumbuh dari kematangan. 

Kematangan ini bukan hanya dari segi fisik, 

tetapi juga social dan emosional (psikologis) 

(Irianti & Herlina, 2010:90). 

Masa remaja disebut juga masa strum 

und drang, yaitu masa pancaroba atau transisi. 

Pada masa ini, sering kali timbul konflik batin, 

frustasi, dan penderitaan.Remaja juga sering 

kali mengalami krisis penyesuaian, mimpi dan 

angan-angan tentang cinta, atau perasaan 

tersisihkan dari kehidupan social budaya orang 

dewasa.Disini pula awal munculnya 

ketertarikan terhadap lawan jenis (Irianti & 

Herlina, 2010:90). Selain itu berkembangnya 

naluri seks akibat matangnya alat-alat kelamin 

sekunder, kurangnya informasi mengenai seks 

dari sekolah atau lembaga formal serta 

berbagai informasi seks dari media masa yang 

tidak sesuai dari norma yang dianut 

menyebabkan keputusan-keputusan yang 

diambil mengenai masalah cinta dan seks 

begitu kompleks dan menimbulkan gesekan-

gesekan dengan orang tua ataupun lingkungan 

(Nugraha, 2010). 

Cinta dan seks merupakan salah satu 

masalah terbesar dari kaum remaja, karena 

terlalu mengerti dengan dampak-dampaknya, 

adapun dampak-dampak dari perilaku seks 

pranikah seperti: kehamilan usia muda, 

kehamilan yang tidak diinginkan, pengguguran 

kandungan, terputusnya sekolah, perkawinan 

usia muda, penyebaran penyakit, merupakan 

akibat buruk petualangan cinta dan seks yang 

salah di usia remaja (Nugraha, 2010). 

Pada masa ini seks pranikah di kalangan 

remaja makin meningkat.Keingintahuan 

remaja yang besar, perkembangan teknologi 

informasi, kurangnya komunikasi dalam 

keluarga, dan semakin tak pedulinya 

masyarakat membuat perilaku itu semakin 

meluas.Ancaman penyebaran berbagai 

penyakit kelamin dan rendahnya kualitas 

generasi mendatang mengadang.Di sekitar kita 

banyak anak muda berpacaran di pinggir jalan 

dan tempat-tempat gelap tanpa malu-

malu.Masyarakat umumnya cuek dengan 

perilaku remaja itu selama tidak merugikan 

mereka (http.Health.kompas.com diakses 

tanggal 26 Mei 2013 pukul 10.00 WIB). 

Menurut organisasi kesehatan dunia 

(WHO) secara global terdapat 28 kasus per 

1.000 perempuan setiap tahunnya.Jumlahnya 

naik dari 44 persen di tahun 1995 menjadi 49 

persen pada tahun 2008.Angka kejadian aborsi 

di Indonesia yang mencapai angka 

2,5juta/tahun. Dari hasil survei terakhir di 33 

provinsi pada tahun 2008 oleh Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) dilaporkan 63 persen remaja di 

Indonesia pada usia antara SMP dan SMA 

sudah melakukan hubungan seksual di luar 

nikah ironisnya 21 persen di antaranya 

dilaporkan melakukan aborsi. Persentase 

remaja yang melakukan hubungan seksual 

pranikah tersebut mengalami peningkatan 

dibanding tahun-tahun sebelumnya 

(http.Health.kompas.com diakses tanggal 26 

Mei 2013 pukul 10.20 WIB). 

Survei Kesehatan Reproduksi Remaja 

Indonesia menyebutkan, remaja yang mengaku 

memiliki teman yang pernah berhubungan 

seksual sebelum menikah pada usia 14-19 

tahun mencapai 34,7 persen untuk perempuan 

dan 30,9 persen untuk laki-laki. Mereka yang 

berumur 20-24 tahun yang pernah melakukan 

hal serupa ada 48,6 persen untuk perempuan 

dan 46,5 persen untuk laki-laki 

(http.Health.kompas.com diakses tanggal 26 

Mei 2013 pukul 11.00 WIB). 

Hal serupa didapat dari data Komisi 

Nasional Perlindungan Anak tahun 2008. Dari 

4.726 responden siswa SMP dan SMA di 17 

kota besar diperoleh hasil, 97 persen remaja 

pernah menonton film porno serta 93,7 persen 

pernah melakukan ciuman, meraba kemaluan, 

ataupun melakukan seks oral. Sebanyak 62,7 

persen remaja SMP tidak perawan dan 21,2 



 
 

persen remaja mengaku pernah aborsi 

(http.Health.kompas.com diakses tanggal 26 

Mei 2011 Pukul 11.00 WIB).Menurut hasil 

wawancara yang didapat pada sebagian remaja 

putri di SMA Negeri 1 Purwadadi-Subang, 

mereka mengatakan telah diberikan 

pendidikan seks pranikah oleh pihak sekolah, 

namun pihak sekolah menyatakan perlunya 

tambahan informasi tentang perilaku dalam 

pencegahan seks pranikah dari tenaga 

kesehatan. Berdasarkan hal tersebut maka 

penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai gambaran perilaku remaja putri 

dalam pencegahan seks pranikah di SMA 

Negeri 1 Purwadadi-Subang. 

METODE PENELITIAN 

Menurut Suchman, desain penelitian 

adalah semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

deskriptif sederhana yang bertujuan untuk 

mengetahui dan menggali sejauh mana 

perilaku pencegahan seks pranikah remaja 

putri. 

Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek 

yang akan diteliti. (Arikunto, 2010:173). 

Menurut Kuzma (1984) yang dimaksud 

dengan populasi adalah sekelompok orang 

atau objek dengan satu karakteristik umum 

yang dapat di observasi.Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdri atas objek 

(benda)/subjek (orang) yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan 

kemudian ditarik kesimpulanya. 

(Sulistyaningsih, 2011:64) 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh remaja putri kelas XI di SMA 

Negeri 1 Purwadadi-Subang dengan jumlah 

317Populasi

Sampel  

Sampel merupakan subset yang dicuplik dari 

populasi, yang akan diamati dan diukur 

peneliti (Sulistyaningsih,2011:65). Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagian dari populasi remaja putri kelas XI 

yang berdasarkan dari perhitungan sampel. 

Besar sampel dalam penelitian ini adalah : 

Untuk populasi kecil atau lebih kecil dari 

10.000, dapat mengunakan rumus sebagai 

berikut: 

)(0,05 317  1

317
 n 

2
  

= 177 orang 

keterangan:  

 N  :  Besar populasi  

 n  :  Besar sampel  

 d  :  Tingkat kepercayaan / 

ketepatan yang diinginkan 0,05 

Jumlah sampel yang 

diteliti sebesar 177 orang. 

 

 

 

 

Penyajian Data 

Penyajian data yang baik dapat 

dipahami dan tidak menimbulkan perbedaan 

persepsi antara penulis dan pembaca. Data 

hasil penelitian dibagi menjadi beberapa sub 

bagian untuk memperjelas pengorganisasian 

penelitian. Penyajian data penelitian memuat 

tentang gambaran umum penelitian dan data 

tiap variabel penelitian serta teknik statistik 

yang digunakan. Data dapat ditampilkan 

melalui berbagai bentuk, yang biasanya 

dikelompokan menjadi lima bentuk yaitu  

textular (teks atau kalimat), semitabuler,  

tabuler, gambar (diagram, grafik) dan 

numerikal (Sulistyaningsih, 2011: 171-172). 

Dalam penelitian ini data disajikan dalam 

bentuk narasi dan tabel univariat yaitu tabel 

distribusi frekuensi.Penelitian analisis 

univariat adalah analisa yang dilakukan 

menganalisis tiap variabel dari hasil penelitian 



 
 

(Notoatmodjo, 2010: 194).Analisa univariat 

berfungsi untuk meringkas kumpulan data 

hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga 

kumpulan data tersebut berubah menjadi 

informasi yang berguna. 

 

Hasil Penelitian 

Analisa Univariat Diagram Batang Distribusi Frekuensi Perilaku Remaja Putri Kelas 

XI Dalam Pencegahan Seks Pranikah di SMA Negeri 1 Purwadadi-Subang tahun 2011 

 

 

Gambar 1 Diagram Batang Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam Pencegahan  

Seks Pranikah 

 

Berdasarkan Diagram batang 

diatas didapat dari 177 remaja putri 

yang menjadi responden terdapat 11 

(6,21%) responden yang memiliki 

perilaku yang tidak mendukung 

terhadap perilaku pencegahan seks 

pranikah dan 166 (93,79%) 

responden yang memiliki perilaku 

yang mendukung terhadap perilaku 

pencegahan seks pranikah. 
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Diagram Batang Distribusi Frekuensi Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam 

Pencegahan Seks Pranikah Melalui Kegiatan Positif di SMA Negeri 1 Purwadadi-

Subang Tahun 2011 

 

 

Gambar  2 Diagram Batang Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam Pencegahan Seks 

Pranikah Melalui Kegiatan Positif 

 

Berdasarkan Diagram batang diatas 

didapat dari 177 remaja 40utrid yang menjadi 

responden terdapat 77  (43,50%) responden 

yang melakukan kegiatan positif dalam 

pencegahan seks pranikah dan 100 (56,50%) 

responden yang tidak melakukan kegiatan 

positif dalam pencegahan seks pranikah. 
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Diagram Batang Distribusi Frekuensi Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam 

Pencegahan Seks Pranikah Melalui Cara Bergaul di SMA Negeri 1 Purwadadi-

Subang Tahun 2011 

 

 

Gambar 3 Diagram Batang Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam Pencegahan Seks 

Pranikah Melalui Cara Bergaul 

 

Berdasarkan Diagram batang diatas didapat 

dari 177 remaja putri yang menjadi responden 

terdapat 58 (32,77%) responden yang bergaul 

secara negatif dalam pencegahan seks 

pranikah dan 119 (67,23%) responden yang 

bergaul secara positif dalam pencegahan seks 

pranikah.
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Diagram Batang Distribusi Frekuensi Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam Pencegahan Seks 

Pranikah Melalui Pendekatan Orang Tua di SMA Negeri 1 Purwadadi-Subang Tahun 2011 

 

 

Gambar 4 Diagram Batang Perilaku Remaja Putri Kelas XI Dalam Pencegahan Seks 

Pranikah Melalui Pendekatan Orang Tua 

 

Berdasarkan Diagram batang diatas didapat 

dari 177 remaja putri yang menjadi responden 

terdapat 29 (16,38%) yang tidak ada 

pendekatan dengan orang tua dalam 

pencegahan seks pranikah dan 148 (83,62%) 

yang ada pendekatan dengan orang tua dalam 

pencegahan seks pranikah. 
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Diagram Batang Distribusi Frekuensi Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam 

Pencegahan Seks Pranikah Melalui Lingkungan di SMA Negeri 1 Purwadadi-

Subang Tahun 2011 

 

 

Gambar 5 Diagram Batang Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam Pencegahan 

Seks Pranikah melalui Lingkungan 

 

 

Berdasarkan Diagram batang diatas didapat 

dari 177 remaja putri yang menjadi responden 

terdapat 80 (45,20%) yang lingkunganya tidak 

mendukung dalam pencegahan seks pranikah 

dan 97 (54,80%) yang lingkunganya 

mendukung dalam pencegahan seks pranikah. 
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Diagram Batang Distribusi Frekuensi Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam 

Pencegahan Seks Pranikah melalui Larangan Untuk Pacaran Di SMA Negeri 1 

Purwadadi-Subang Tahun 2011 

 

 

Gambar 6 Diagram Batang Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam Pencegahan Seks 

Pranikah Melalui Larangan Untuk Pacaran 

 

 

Berdasarkan Diagram 

batang diatas didapat dari 177 

remaja putri yang menjadi 

responden terdapat 46 (26%) 

yang tidak dilarang untuk 

pacaran dalam pencegahan seks 

pranikah dan 131 (74%) yang 

dilarang untuk pacaran dalam 

pencegahan seks pranikah

PEMBAHASAN 

Pada BAB ini peneliti akan membahas 

mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan 

melalui pengambilan data primer kemudian 

dibandingkan dengan teori yang ada. Adapun 

subvariabel yang diteliti adalah perilaku 

pencegahan seks melalui kegiatan positif, cara 

bergaul, pendekatan orangtua, lingkungan, dan 

larangan untuk pacaran. 

Perilaku Pencegahan Seks Pranikah 

Perilaku pencegahan seks pranikah adalah 

aktifitas yang timbul karena adanya stimulus dan 

respon serta dapat diamati secara langsung maupun 

tidak langsung mengenai pencegahan seks pranikah. 

Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam 

Pencegahan Seks Pranikah melalui Kegiatan 

Positif 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 

remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 Purwadadi-

Subang lebih banyak ditemukan responden yang 

melakukan kegiatan positif yaitu 100 (56,50%) 

responden. Hal ini sejalan dengan teori bahwa dari 

pada remaja membuang waktu dengan malas-malasan 

atau keluyuran tidak jelas yang nantinya bisa 

terjerumus kedalam pergaulan bebas lebih baik 

gunakan waktu dengan kegiatan positif seperti 

belajar, bersembahyang, belajar keagamaan, 

mengikuti kegiatan olahraga, kepramukaan atau 

aktifitas lain yang produktif dan menghindari dari 

pornografi (Sumiati dkk, 2009:87).  
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Menurut analisa peneliti, pada dasarnya 

remaja bisa membedakan kegiatan yang negatif dan 

kegiatan yang positif. Kegiatan positif yang 

dilakukan remaja merupakan suatu proses yang bisa 

membawa remaja menuju masa depan yang cerah. 

Dalam hal ini remaja memiliki cara berfikir sekaligus 

bertindak untuk mengembangkan diri serta 

mengarahkan diri mereka pada kegiatan-kegiatan 

yang bermanfaat. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat 

bagi remaja dilakukan atas dasar adanya kesadaran 

pada diri remaja bahwa dengan melakukan kegiatan 

positif maka akan mencegah mereka ke hal-hal yang 

negatif yang tidak bertanggung jawab. Hal-hal 

negatif yang dimaksudkan ialah seperti seks bebas 

atau seks pranikah yang sedang marak terjadi pada 

kebanyakan remaja di jaman sekarang ini.Oleh 

karena itu kegiatan positif harus bisa disadari dan 

dilakukan serta dikembangkan pada setiap diri 

remaja. 

Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam 

Pencegahan Seks Pranikah melalui Cara Bergaul 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terhadap remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 

Purwadadi-Subang ditemukan responden yang 

bergaul secara negatif  terdapat 58 (32,77%) 

responden. Dari jumlah tersebut sangat berbeda jauh 

atau setengah dari jumlah responden yang bergaul 

secara positif. Hal ini tidak sejalan dengan teori 

bahwa dalam bergaul seharusnya selektif dalam 

memilih siapa yang layak menjadi sahabat/ teman 

dan siapa yang layak kita jauhi, serta adanya 

perbedaan cara bergaul antara laki-laki dengan 

perempuan 

(http://id.Wikipedia.org/wiki/Perialku_menyimpang 

diakses tanggal 30 Mei 2013 pukul 09.00 WIB).  

Dalam bergaul remaja cenderung mengikuti 

opini, pendapat, nilai, kebiasaan atau keinginan 

temannya. Apabila teman yang diikuti atau 

diimitasinya itu menampilkan perilaku yang secara 

moral atau agama dapat dipertanggungjawabkan, 

seperti kelompok remaja yang taat dalam kegiatan-

kegiatan social, memiliki budi pekerti yang luhur, 

rajin belajar dan aktif dalam kegiatan-kegiatan social, 

maka kemungkinan besar remaja tersebut akan 

menampilkan pribadinya yang baik. Sebaliknya, 

apabila temanya itu menampilkan perilaku 

melecehkan nilai-nilai moral, maka kemungkinan 

remaja akan menampilkan pribadi yang kurang baik. 

Contonya tidak sedikit remaja (terutama di kota-kota 

besar) yang menjadi  pengidap narkotika bahkan 

sampai melakukan hubungan seks pranikah(Yusuf, 

201: 198).  

Menurut analisa peneliti, remaja yang 

bergaul secara negatif dikarenakan sebagian dari 

mereka berteman dengan orang yang mereka senangi 

saja serta beranggapan bahwa tidak boleh membeda-

bedakan pertemanan antara laki-laki dan 

perempuan.Pertemanan yang dilakukan remaja 

cenderung tidak ada batasan.Padahal seharusnya 

remaja bisa membatasi atau membedakan pertemanan 

yang baik dan buruk antara perempuan dengan laki-

laki ataupun sebaliknya, maka hal itu bisa mencegah 

ke dalam perilaku yang negatif seperti seks pranikah. 

Remaja sebagai bunga dan harapan bangsa serta 

pemimpin di masa depan sangat diharapkan dapat 

berada dalam pergaulan yang positif, dalam arti dia 

memiliki cara berteman yang tepat. Cara berteman 

yang tepat dapat juga diartikan sebagai kemampuan 

remaja untuk mereaksi secara tepat terhadap realitas, 

situasi yang ada. 

Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam 

Pencegahan Seks Pranikah melalui Pendekatan 

Orang Tua 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terhadap remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 

Purwadadi-Subang ditemukan responden yang tidak 

ada atau tidak melakukan pendekatan dengan orang 

tua terdapat sebanyak 29 (16,38%) responden, jumlah 

ini sangat berbeda jauh dengan jumlah 148 (83,62%) 

responden lainya yang melakukan pendekatan dengan 

orang tua. Remaja yang tidak melakukan pendekatan 

dengan orang tua ini tidak sejalan dengan teori bahwa 

seharusnya orang tua berperan sebagai teman curhat 

bagi remaja. Jika orang tua sudah bisa akrab dengan 

anak layak seorang sahabat secara tidak langsung 

akan mengetahui kegiatan dan pergaulan anak sehari-

hari (Sumiati dkk, 2009:35-36).  

Rex Forehand (1997) juga mengemukakan 

bahwa semakin tinggi tingkat pemantauan orang tua 

terhadap anak remajanya, semakin rendah 

kemungkinan perilaku menyimpang menimpa 

seorang remaja.Karena itu, disamping komunikasi 

dengan anak, orang tua juga perlu mengembangkan 

kepercayaan anak kepada orang tua sehingga remaja 

lebih terbuka dan mau bercerita kepada orang tua 

(Sarwono, 2010: 205). 

Menurut analisa peniliti remaja yang tidak 

melakukan pendekatan dengan orang tua dikarenakan 

orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, orang 

tua yang tidak memperhatikan anaknya, orangtua 

yang acuh tak acuh atau sikap masa bodo pada 

anaknya, dan orang tua yang tidak konsisten dalam 

mendidik anak.Padahal seorang anak remaja dalam 

perkembanganya banyak dipengaruhi oleh orang 



 
 

tua.Remaja belajar untuk mengenal nilai-nilai dan 

berperilaku sesuai nilai-nilai yang ditetapkan melalui 

ajaran orang tua.Dalam mengembangkan diri remaja, 

peranan orang tua sangatlah penting. Sikap orang tua 

yang seharusnya dilakukan ialah seperti ayah dan ibu 

harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam 

melarang dan memperbolehkan tingkah laku tertentu 

kepada anak, orang tua harus memiliki rasa kasih 

sayang, terbuka dalam mendidik anak dan 

mengadakan musyawarah antara orang tua dan anak.  

Jika pengawasan dan perhatian dapat dilakukan oleh 

orang tua pada anaknya maka akan menjauhkan 

anaknya pada hal-hal negatif. 

Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam 

Pencegahan Seks Pranikah melalui Lingkungan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terhadap remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 

Purwadadi-Subang ditemukan responden yang 

lingkungannya tidak mendukung dalam pencegahan 

seks praikah terdapat 80 (45,20%) responden. 

Menurut teori lingkungan yang kurang baik akan 

berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk 

melakukan penyimpangan social seperti seks 

pranikah. Seseorang yang tinggal dalam lingkungan 

tempat tinggal yang baik, warganya taat dalam 

melakukan perbuatan-perbuatan yang baik maka 

keadaan ini akan mempengaruhi kepribadian 

seseorang menjadi baik (http:id.wikipedia.org diakses 

tanggal 30 Mei 2013 pukul 09.00 WIB). 

Perilaku remaja sangat rentan terhadap 

pengaruh lingkungan, disatu pihak remaja 

mempunyai keinginan kuat untuk mengadakan 

interaksi social dalam upaya  mendapatkan 

kepercayaan dari lingkungan, di lain pihak ia mulai 

memikirkan kehidupan secara mandiri, terlepas dari 

pengawasan orang tua dan sekolah (Sumiati dkk, 

2009: 36). Sedangkan menurut G. Stanley Hall 

berpendapat bahwa apabila remaja berkembang 

dalam lingkungan yang kondusif, mereka akan 

memperoleh sifat-sifat positif yang mengembangkan 

nilai-nilai insaninya (Yusuf, 2011:185). 

Menurut analisa peneliti, lingkungan yang 

tidak mendukung ini dikarenakan masyarakat 

memiliki nilai moral yang kurang, perkembangan 

agama yang kurang sehingga mengarah pada situasi 

lingkungan yang tidak kondusif. Dalam arti lain 

lingkungan yang tidak kondusif adalah sikap dan 

perilaku warga masyarakat yang melecehkan norma 

agama seperti tidak adanya acara pengajian bersama, 

warga yang jarang untuk ke mesjid, masyarakat yang 

acuh terhadap kemaksiatan yang ada, dll. Lingkungan 

yang tidak kondusif cenderung akan membawa 

masyarakat khususnya remaja ke hal-hal yang negatif 

seperti perilaku seks pranikah.  

Perilaku Remaja Putri Kelas XI dalam 

Pencegahan Seks Pranikah melalui Larangan 

untuk Pacaran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terhadap remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 

Purwadadi-Subang ditemukan responden yang 

dilarang untuk pacaran terdapat 131 (74%) 

responden. Hal ini sejalan dengan teori bahwa dalam 

pacaran yang terjadi pada saat ini seringkali makna 

pacaran disalahgunakan sebagai ajang pelampiasan 

nafsu yang berakibat buruk bagi para pelakunya 

(http:id.wikipedia.org diakses tanggal 31 Mei 2011 

pukul 10.00 WIB)  

Menurut analisa peneliti dengan adanya larangan 

pacaran dari orang tua  untuk remaja khususnya bagi 

yang berada di bawah umur maka akan menghindari 

remaja dari hal yang tidak-tidak seperti seks 

pranikah. Kebanyakan dari remaja pada jaman 

sekarang ini melakukan pacaran banyak yang hanya 

untuk melampiaskan nafsu saja, hal ini sesuai dengan 

teori menurut Masland (2004) dan Mu’tadin (2002) 

yang mulanya dari perasaan tertarik, pacaran, kissing 

(berciuman), necking (berciuman di sekitar leher), 

petting (perilaku menggesek-gesekan bagian tubuh 

yang sensitif) hingga pada puncaknya melakukan 

intercrouse ( bersatunya dua orang secara seksual 

yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang 

ditandai dengan penis pria yang ereksi masuk ke 

dalam vagina untuk mendapatkan kepuasan seksual) 

(http:digilib.unimus.ac.id diakses tanggal 27 Mei 

2011 pukul 11.00 WIB). Jelas hal ini sangat 

mengkhawatirkan khususnya bagi orang tua yang 

memiliki anak remaja. 

Simpulan 

Setelah melakukan penelitian di SMA Negeri 1 

Purwadadi-Subang tentang Gambaran Perilaku 

Remaja Putri Kelas XI Dalam Pencegahan Seks 

Pranikah dengan didukung data primer dari kuesioner 

dan didukung dari teori dan tinjauan pustaka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Gambaran perilaku remaja putri kelas XI 

dalam pencegahan seks pranikah di SMA 

Negeri 1 Purwadadi-Subang Tahun 2011 

terdapat 11 (6,21%) responden yang 

memiliki perilaku kurang mendukung dalam 

pencegahan seks pranikah dan 166 (93,79%) 

responden yang memiliki perilaku 

mendukung dalam pencegahan seks 

pranikah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/KBBI
http://digilib.unimus.ac.id/


 
 

2) Perilaku Remaja Putri kelas XI dalam 

pencegahan seks pranikah melalui kegiatan 

positif di SMA Negeri 1 Purwadadi-Subang 

tahun 2011 terdapat 100 (56,50%) 

responden yang melakukan kegiatan positif 

dalam pencegahan seks pranikah. 

3) Perilaku Remaja Putri kelas XI dalam 

pencegahan seks pranikah melalui cara 

bergaul di SMA Negeri 1 Purwadadi-

Subang tahun 2011 terdapat 58 (32,77%) 

responden yang bergaul secara negatif 

dalam pencegahan seks pranikah.  

4) Perilaku Remaja Putri kelas XI dalam 

pencegahan seks pranikah melalui 

pendekatan orang tua di SMA Negeri 1 

Purwadadi-Subang tahun 2011 terdapat 29 

(16,38%) responden yang tidak melakukan 

pendekatan orang tua dalam pencegahan 

seks pranikah. 

5) Perilaku Remaja Putri kelas XI dalam 

pencegahan seks pranikah melalui 

lingkungan di SMA Negeri 1 Purwadadi-

Subang tahun 2011 terdapat 80 (45,20%) 

responden yang mempunyai lingkungan 

tidak mendukung dalam pencegahan seks 

pranikah. 

6) Perilaku Remaja Putri kelas XI dalam 

pencegahan seks pranikah melalui Larangan 

untuk pacaran di SMA Negeri 1 Purwadadi-

Subang tahun 2011 terdapat 131 (74%) 

responden yang dilarang untuk untuk 

pacaran dalam pencegahan seks pranikah. 

Dari data diatas menunjukan bahwa 

Pada dasarnya remaja bisa melakukan 

pencegahan seks pranikah, dilihat dari angka 

keseluruhan mengenai perilaku pencegahan seks 

pranikah yang menunjukan angka yang sangat tinggi.  

Walaupun pada beberapa subvariabel masih terdapat 

angka yang cukup tinggi yang tidak mengarah ke 

dalam perilaku pencegahan seks pranikah, namun 

remaja putri melakukan perilaku pencegahan seks 

pranikah pada subvariabel lain.  

Saran 

Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang metode penelitian dan perilaku pencegahan 

seks pranikah lebih mendalam dengan cara 

melakukan penelitian langsung pada remaja 

mengenai perilaku pencegahan seks pranikah. 

Bagi STIKes Medistra Indonesia 

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber 

informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

acuan oleh peneliti selanjutnya sehingga dapat 

menyempurnakan penelitian ini dengan meneliti 

aspek tindakan yang tidak diteliti oleh peneliti 

sekarang karena keterbatasan waktu dan dapat 

menjadi sumber informasi bagi seluruh mahasiswa 

DIII Kebidanan STIKes Medistra. 

Bagi Remaja Putri 

Diharapkan untuk para remaja putri lebih 

meningkatkan perilaku pencegahan seks pranikah 

terutama dalam melakukan kegiatan yang positif dan 

cara bergaul agar dapat terhindar dari seks pranikah. 

Bagi SMA Negeri 1 Purwadadi-Subang 

Diharapkan para guru di SMA Negeri 1 

Purwadadi-Subang lebih meningkatkan pembelajaran 

tentang pendidikan seks agar remaja mengetahui agar 

mencegah dampak negative yang tidak diharapkan. 
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