BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengetahuan
1.

Pengertian Pengetahuan
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah
orang

melakukan

penginderaan

terhadap

suatu

objek

tertentu.

Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera
penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar
pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo,
2010). Menurut Notoatmodjo (2010) pengetahuan yang tercakup dalam
domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu:
a.

Tahu (know)
Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari
sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkatan ini adalah
mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifk dari seluruh bahan
yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima

b.

Memahami (comprehension)
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan
secara

benar

tentang

objek

yang

diketahui

dan

dapat

mengintepretasikan materi tersebut secara benar.
c.

Aplikasi (application)
Aplikasi diarttikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi
yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).
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d.

Analisis (analysis)
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau
suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam
struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e.

Sintesis (syntesis)
Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau
menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan
yang baru.

f.

Evaluasi (evaluation)
Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan
justifikasi atau penilaian terhadap sutu materi atau objek.

2.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan
Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pengetahuan

menurut

Notoatmodjo (2007) yaitu:
a.

Sosial ekonomi
Lingkungan

sosial

akan

mendukung

tingginya

pengetahuan

seseorang, sedang ekonomi dikaitkan dengan pendidikan, ekonomi
baik tingkat pendidikan akan tinggin sehingga tingkat pengetahuan
akan tinggi juga.
b.

Kultur (budaya, agama)
Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang,
karena informasi yang baru akan disaring kira-kira sesuai tidak
dengan budaya yang ada dan agama yang dianut.
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c.

Pendidikan
Semakin tinggi pendidikan maka ia akan mudah menerima hal-hal
baru dan mudah menyesuaikan dengan hal yang baru tersebut.

d.

Pengalaman
Berkaitan dengan umur dan pendidikan individu, bahwa pendidikan
yang tinggi maka pengalaman akan luas, sedangkan semakin tua
umur seseorang maka pengalaman akan semakin banyak.

3.

Pengetahuan Kesehatan Reproduksi
Pengetahuan

remaja

tentang

kesehatan

reproduksi

sangat

mempengaruhi perilaku remaja untuk hidup sehat, khususnya yang
terkait dengan kesehatan reproduksi. Pernyataan ini sesuai dengan kosep
Bloom bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting
dalam membentuk tindakan tertutup seseorang (covert behavior). Covert
behavior yang dimaksudkan adalah suatu respon seseorang terhadap
stimulius dalam bentuk tertutup (covert). Respon terhadap stimulus ini
masih terbatas pada persepsi, pengetahuan dan kesadaran dan sikap yang
terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, sehingga belum
dapat diamati secara jelas oleh orang lain, misalnya seorang remaja tidak
akan memutuskan melakukan hubungan seksual (intercourse) pranikah,
karena ia tahu bahwa berhubungan seksual (intercourse) dapat
menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki, terkena penyakit
seksual termasuk HIV/AIDS.
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B. Kesehatan Reproduksi Remaja
1.

Pengertian Kesehatan Reproduksi Remaja
Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik,
mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau
kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem
reproduksi, fungsi serta prosesnya. Atau suatu keadaan dimana manusia
dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi
dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Pengertian lain
kesehatan reproduksi dalam Konferensi International Kependudukan dan
Pembangunan, yaitu kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik,
mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan
fungsi, peran & sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi remaja adalah
suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi (fungsi,
komponen dan proses) yang dimiliki oleh remaja baik secara fisik,
mental, emosional dan spiritual (BKKBN, 2008).

2.

Tujuan Kesehatan reproduksi
Para remaja akan tempat yang nyaman untuk memeriksakan diri
atau konsultasi perlu dengan para petugas dan orang-orang yang tepat
yang mengalami masalah-masalah keremajaan. Adapun tujuan kesehatan
reproduksi remaja, yaitu:
a.

Menurunkan resiko kehamilan dan pengguguran yang tidak
dikehendaki.

b.

Menurunkan penularan IMS/ HIV-AIDS.
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c.

Memberikan informasi kontrasepsi (untuk pasca pengguguran).

d.

Konseling untuk mengambil keputusan.
Bila pelayanan reproduksi esensial tersebut dilaksanakan akan

merupakan langkah yang sangat baik untuk mengatasi masalah-masalah
seperti yang diuraikan diatas (Soetjiningsih,2004).
3.

Remaja
a.

Definisi Remaja
Menurut Notoatdmojo (2007) masa remaja merupakan salah
satu periode dari perkembangan manusia.Masa ini merupakan masa
perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa
yang meliputi perubahan biologik, perubahan psikologik, dan
perubahan sosial. Di sebagian besar masyarakat dan budaya masa
remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir
pada usia 18-22 tahun .Menurut Soetjiningsih (2004) Masa remaja
merupakan masa peralihan antara masa anak-anak yang dimulai saat
terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun
sampai dengan 20 tahun, yaitu masa menjelang dewasa muda.
Dari pendapat para ahli tentang pengertian remaja diatas
maka dapat disimpulkan bahwa remaja adalah anak yang telah
mencapai usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk
anak laki-laki dengan kematangan organ reproduksi dan secara
biologis siap untuk menikah.
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b. Tahap – Tahap Perkembangan Remaja
Menurut Sarwono (2010), dalam proses penyesuaian diri
menuju kedewasaan, ada 3 tahap perkembangan remaja:
1) Remaja awal (Early Adolescent)
Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan
perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan
dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu.
Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik
pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan
dipegang bahunya saja oleh lawan jenis ia sudah berfantasi
erotik. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan
berkurangnya kendali terhadap ego menyebabkan para remaja
awal ini sulit dimengerti dan dimengerti orang dewasa.
2) Remaja madya (Middle Adolescent)
Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawankawan. Ia senang kalau banyak teman yang mengakuinya. Ada
kecenderungan narsistis yaitu mencintai diri sendiri, dengan
menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya, selain itu, ia
berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih
yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri,
optimistis

atau

pesimistis,

idealis

atau

materialis,

dan

sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari oedipus

Hubungan Pengetahuan Kesehatan..., Krisya Erna Lusiana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014

complex (perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa anak-anak)
dengan mempererat hubungan dengan kawan-kawan.
3) Remaja akhir (Late Adolescent)
Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode
dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal yaitu:
a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orangorang lain dan dalam pengalaman- pengalaman baru.
c) Terbentuk 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.
e) Tumbuh ”dinding” yang memisahkan diri pribadinya
(private self) dan masyarakat umum.
c.

Tugas –tugas Perkembangan Remaja
Terdapat perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya
meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan untuk mencapai
kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa. Adapun tugas-tugas
perkembangan masa remaja menurut Hurlock (1991) adalah sebagai
berikut:

1) Mampu menerima keadaan fisiknya.
2) Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa.
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3) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang
berlainan jenis.
4) Mencapai kemandirian emosional.
5) Mencapai kemandirian ekonomi.
6) Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat
diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat
7)

Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan
orang tua.

8) Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan
untuk memasuki dunia dewasa.
9) Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan.
10) Memahami

dan

mempersiapkan

berbagai

tanggung

jawab

kehidupan keluarga.
Tugas-tugas perkembangan fase remaja ini amat berkaitan
dengan perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal.
Kematangan pencapaian fase kognitif akan sangat membantu
kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya itu
dengan baik. Agar dapat memenuhi dan melaksanakan tugas-tugas
perkembangan, diperlukan kemampuan kreatif remaja. Kemampuan
kreatif ini banyak diwarnai oleh perkembangan kognitifnya (Ali dan
Asrori, 2009) .
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d. Anatomi dan Fungsi Organ Reproduksi
Pada wanita Organ reproduksinya terbagi menjadi organ
reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ
reproduksi bagian luar terdiri dari vulva, labia majora, mons pubis
serta payudara. Vulva, yaitu daerah organ kelamin luar pada wanita
yang meliputi labia majora, labia minora, mons pubis, bulbus
vestibuli, vestibulum vagina, glandula vestibularis major dan minor,
serta orificium vagina. Labia majora, yaitu berupa dua buah lipatan
bulat jaringan lemak yang ditutupi kulit dan memanjang ke bawah
dan ke belakang dari mons pubis. Mons pubis, yaitu bantalan berisi
lemak yang terletak di permukaan anterior simfisis pubis. Setelah
pubertas, kulit mons pubis akan ditutupi oleh rambut ikal yang
membentuk pola tertentu. Payudara / kelenjar mamae yaitu organ
yang berguna untuk menyusui.
Organ reproduksi bagian dalam terdiri dari labia minora,
hymen, vagina, uterus, tuba uterina serta ovarium. Labia minora,
yaitu merupakan labia sebelah dalam dari labia majora, dan berakhir
dengan

klitoris,

ini

identik

dengan

penis

sewaktu

masa

perkembangan janin yang kemudian mengalami atrofi. Di bagian
tengah klitoris terdapat lubang uretra untuk keluarnya air kemih saja.
Hymen, yaitu merupakan selaput tipis yang bervariasi elastisitasnya
berlubang teratur di tengah, sebagai pemisah dunia luar dengan
organ dalam. Hymen akan sobek dan hilang setelah wanita
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berhubungan seksual (coitus) atau setelah melahirkan. Vagina, yaitu
berupa tabung bulat memanjang terdiri dari otot-otot melingkar yang
di kanan kirinya terdapat kelenjar (Bartolini) menghasilkan cairan
sebagai pelumas waktu melakukan aktifitas seksual. Uterus (rahim),
yaitu organ yang berbentuk seperti buah peer, bagian bawahnya
mengecil dan berakhir sebagai leher rahim/cerviks uteri. Uterus
terdiri dari lapisan otot tebal sebagai tempat pembuahan,
berkembangnya janin. Pada dinding sebelah dalam uterus selalu
mengelupas setelah menstruasi. Tuba uterina (fallopi), yaitu saluran
di sebelah kiri dan kanan uterus, sebagai tempat melintasnya sel
telur/ovum serta ovarium, yaitu merupakan organ penghasil sel telur
dan menghasilkan hormon esterogen dan progesteron. Organ ini
berjumlah 2 buah.
Organ-organ reproduksi tersebut mulai berfungsi saat
menstruasi pertama kali pada usia 10-14 tahun dan sangat bervariasi.
Pada saat itu, kelenjar hipofisa mulai berpengaruh kemudian
ovarium mulai bekerja menghasilkan hormon esterogen dan
progesteron. Hormon ini akan mempengaruhi uterus pada dinding
sebelah dalam dan terjadilah menstruasi. Setiap bulan pada masa
subur terjadi ovulasi dengan dihasilkannya sel telur/ovum untuk
dilepaskan menuju uterus lewat tuba uterina. Produksi hormon ini
hanya berlangsung hingga masa menopause, kemudian tidak
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berproduksi lagi. Kelenjar payudara juga dipengaruhi oleh hormon
ini sehingga payudara akan membesar.
Pada alat kelamin pria juga dibedakan menjadi alat kelamin
pria bagian luar dan alat kelamin pria bagian dalam. Organ
reproduksi bagian luar ialah penis dan skrotum. Penis, yaitu organ
reproduksi berbentuk bulat panjang yang berubah ukurannya pada
saat aktifitas seksual. Bagian dalam penis berisi pembuluh darah,
otot dan serabut saraf. Pada bagian tengahnya terdapat saluran air
kemih dan juga sebagai cairan sperma yang di sebut uretra
sedangkan skrotum, yaitu organ yang tampak dari luar berbentuk
bulat, terdapat 2 buah kiri dan kanan, berupa kulit yang mengkerut
dan ditumbuhi rambut pubis.
Organ reproduksi bagian dalam terdiri atas testis, vas
deferens, kelenjar prostat, dan kelenjar vesikula seminalis. Testis
merupakan isi skrotum, berjumlah 2 buah, terdiri dari saluran kecilkecil membentuk anyaman, sebagai tempat pembentukan sel
spermatozoa. Vas deferens, yaitu saluran yang membawa sel
spermatozoa dan berjumlah 2 buah. Kelenjar prostat merupakan
sebuah kelenjar yang menghasilkan cairan kental yang memberi
makan sel-sel spermatozoa serta memproduksi enzim-enzim dan
kelenjar vesikula seminalis, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan
untuk kehidupan sel spermatozoa, secara bersama-sama cairan
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tersebut menyatu dengan spermatozoa menjadi produk yang disebut
semen, yang dikeluarkan setiap kali pria ejakulasi.
Organ-organ tersebut mulai berfungsi sebagai sistem
reproduksi dimulai saat pubertas sekitar usia 11 -14 tahun. Aktifitas
yang diatur oleh organ-organ tersebut antara lain keluarnya semen
atau cairan mani yang pertama kali. Hal ini berlangsung selama
kehidupannya serta organ testis yang menghasilkan sel spermatozoa
akan bekerja setelah mendapat pengaruh hormon testosteron yang
dihasilkan oleh sel-sel interstisial Leydig dalam testis.
e.

Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Kesehatan
Reproduksi Pada Remaja
Kesehatan reproduksi remaja dipengaruhi oleh beberapa hal
yaitu kebersihan alat-alat genital, akses terhadap pendidikan
kesehatan, penyakit menular seksual (PMS), pengaruh media masa,
akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, dan
hubungan yang harmonis antara remaja dengan keluarganya.
Kesehatan reproduksi remaja ditentukan dengan bagaimana
remaja tersebut dalam merawat dan menjaga kebersihan alat-alat
genitalnya. Bila alat reproduksi lembab dan basah, maka keasaman
akan meningkat dan itu memudahkan pertumbuhan jamur. Remaja
perempuan lebih mudah terkena infeksi genital bila tidak menjaga
kebersihan alat-alat genitalnya karena organ vagina yang letaknya
dekat dengan anus.
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Penyakit menular seksual adalah penyakit yang penularannya
terutama melalui hubungan seksual. Cara penularannya tidak hanya
terbatas secara genital-genital saja, tetapi dapat juga secara orogenital, atau ano-genital. Sehingga kelainan yang timbul akibat
penyakit kelamin ini tidak hanya terbatas pada daerah genital saja,
tetapi juga pada daerah-daerah ekstra genital. Penyakit menular
seksual juga dapat terjadi dengan cara lain yaitu kontak langsung
dengan alat-alat seperti handuk, pakaian, termometer dan lain-lain.
Selain itu penyakit menular seksual dapat juga ditularkan oleh ibu
kepada bayinya ketika di dalam kandungan.
Penyakit menular seksual yang umum terjadi di Indonesia
antara

lain:

gonore,

vaginosis

bakterial,

herpes

simpleks,

trikomoniasis, sifilis, limfogranuloma venerium, ulkus mole,
granuloma inguinale, dan Acquired immune deficiency syndrom
(AIDS).
Media massa baik cetak maupun elektronik mempunyai
peranan yang cukup berarti untuk memberikan informasi tentang
menjaga kesehatan khususnya kesehatan reproduksi remaja. Dengan
adanya artikel-artikel yang dibuat dalam media massa, remaja akan
mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari untuk
menjaga kesehatan reproduksinya.
Remaja perlu mendapatkan informasi yang benar tentang
kesehatan reproduksi sehingga remaja mengetahui hal-hal yang
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seharusnya dilakukan dan hal-hal yang seharusnya dihindari. Remaja
mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang
kesehatan reproduksi dan informasi tersebut harus berasal dari
sumber yang terpercaya. Agar remaja mendapatkan informasi yang
tepat, kesehatan reproduksi remaja hendaknya diajarkan di sekolah
dan di dalam lingkungan keluarga. Hal-hal yang diajarkan di dalam
kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi remaja mencakup
tentang tumbuh kembang remaja, organ-organ reproduksi, perilaku
berisiko, Penyakit Menular Seksual (PMS) dan abstinesia sebagai
upaya pencegahan kehamilan. Dengan mengetahui tentang kesehatan
reproduksi

remaja

secara

benar,

kita

dapat

menghindari

dilakukannya hal-hal negatif oleh remaja. Pendidikan tentang
kesehatan reproduksi remaja tersebut berguna untuk kesehatan
remaja tersebut, khususnya untuk mencegah dilakukannya perilaku
seks pranikah, penularan penyakit menular seksual, aborsi, kanker
mulut rahim, kehamilan diluar nikah, gradasi moral bangsa, dan
masa depan yang suram dari remaja tersebut.
Kedekatan dengan kedua orangtua merupakan hal yang
berpengaruh dengan perilaku remaja. Remaja dapat berbagi dengan
kedua orangtuanya tentang masalah keremajaan yang dialaminya.
Keluarga merupakan tempat pendidikan yang paling dini bagi
seorang anak sebelum ia mendapatkan pendidikan di tempat lain.
Remaja juga dapat memperoleh informasi yang benar dari kedua
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orangtua mereka tentang perilaku yang benar dan moral yang baik
dalam menjalani kehidupan. Di dalam keluarga juga, remaja dapat
mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan dan yang harus dihindari.
Orang tua juga dapat memberikan informasi awal tentang menjaga
kesehatan reproduksi bagi seorang remaja.
C. Kecerdasan Emosional
1. Pengertian kecerdasan emosional
Menurut Goleman (2006) emosi adalah suatu perasaan dan pikiran
yang khas, suatu keadaan fisiologis dan biologis, dan serangkaian
kecenderungan untuk bertindak. Menurut Goleman (2006) Kecerdasan
emosi adalah kemampuan untuk mengendalikan impuls emosional,
kemampuan untuk membaca perasaan orang lain, dan kemampuan untuk
membina hubungan yang baik dengan orang lain.
Menurut Patton (2000) kecerdasan emosional adalah kemampuan
untuk mencapai tujuan, membangun hubungan produktif

dan meraih

keberhasilan. Kecerdasan emosional memberikan kesensitifan dan
kemampuan mengetahui bagaimana mempengaruhi diri sendiri dan orang
lain.
Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kecerdasan
emosional adalah kemampuan individu untuk memahami perasaan diri dan
orang lain, mengendalikan emosi dan kemampuan memotivasi diri sendiri
dan orang lain dalam mencapai tujuan untuk meraih keberhasilan.
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Kecerdasan

emosional

tidak

paralel

dengan

kecerdasan

intelegensinya (IQ) nya tinggi tidak selalu menunjukkan perilaku yang
baik, atau baik buruknya seseorang. Bahkan IQ yang tinggi tidak
merupakan indikator kesuksesan seseorang. Dari penelitian para ahli
antara lain Daniel Goleman menyebutkan bahwa kesuksesan seseorang itu
hanya ditentukan oleh 20% dari tingkat intelegensinya (IQ) nya.
Sedangkan yang 80% ditentukan oleh faktor lainnya, termasuk kecerdasan
emosional (EQ) ini.
2.

Dimensi-Dimensi Kecerdasan Emosional Menurut Goleman
Model kecerdasan emosional menurut Goleman (2006) memiliki
lima dimensi kecerdasan emosional yang dapat menjadi pedoman bagi
individu untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:
a.

Mengenali emosi Diri ( Knowing one’s emotion)
Kesadaran diri (self awareness) dalam mengenali perasaan sewaktu
perasaan itu terjadi merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Pada
tahap ini diperlukan adanya pemantauan perasan dari waktu ke waktu
agar

timbul

pengetahuan

Ketidakmampuan

untuk

dan

memahami

pemahaman
perasaan

tentang
yang

diri.

membuat

sebenarnya membuat diri berada dalam kekuasaan perasaan, sehingga
tidak peka terhadap perasaan yang akan berakibat buruk dalam
berperilaku. Kemampuan kesadaran diri ini adalah kemampuan dalam
mengenali emosi diri sendiri dan pengaruhnya, mengetahui kekuatan
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dan batasan diri sendiri, dan keyakinan tentang harga diri dan
kemampuan diri .
b.

Mengelola emosi ( managing emotions)
Mengelola emosi berarti menangani perasaan agar perasaan dapat
terungkap dengan tepat. Hal ini merupakan kecekapan yang sangat
bergantung pada kesadaran diri. Emosi dikatakan berhasil dikelola
apabila seseorang mampu menghibur diri ketika mengalami
kesedihan,

dapat

melepas

kecemasan,

kemurungan

atau

ketersinggungan dan pulih kembali dari perasaan itu dengan cepat.
Sebaiknya orang yang buruk kemampuannya dalam mengelola emosi
akan terus menerus berada dalam perasaan murung atau bahkan
mengalihkan perasaan tersebut pada hal-hal negatif yang merugikan
dirinya sendiri. Terdapat kemampuan control diri (self control) yang
bertujuan menjaga keseimbangan emosi dan bukan menekannya.
Kemampuan kontrol diri (self control) ini merupakan kemampuan
dalam mengelola emosi dan dorongan yang merusak, memelihara
norma dan

kejujuran,

bertanggung

jawab,

keluwesan

dalam

menghadapi perubahan, dan terbuka terhadap gagasan baru.
c.

Memotivasi diri (motivating oneself)
Kemampuan memotivasi diri (self motivation) dapat ditelusuri melalui
hal-hal berikut: (1) cara mengendalikan dorongan emosi; (2) derajat
kecemasan yang mempengaruhi unjuk kerja seseorang; (3) kekuatan
berpikir positif; (4) optimism; dan (5) keadaan ketika perhatian
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seseorang sepenuhnya tercurah ke dalam apa yang sedang terjadi dan
hanya terfokus pada satu objek, uang dalam Goleman (2006) disebut
dengan keadaan

flow (mengikuti aliran). Dengan kemampuan

memotivasi diri yang dimilikinya maka seseorang akan cenderung
memiliki pandangan positif dalam menilai segala sesuatu yang terjadi
dalam dirinya. Motivasi dihasilkan dari adanya sikap optimis dan
harapan. Optimism adalah suatu sikap yang menahan seseorang untuk
tidak terjerumus dalam sikap masa bodoh atau tidak acuh,
keputusasaan, dan depresi pada saat mengalami kekecewaan dan
kesulitan hidup (Goleman, 2006). Sedangkan harapan menurut Synder
(dalam goleman, 2006) adalah keyakinan bahwa kita memiliki
kemampuan maupun cara untuk mencapai sasaran yang diinginkan,
apapun bentuk sasaran itu. Orang dengan harapan yang tinggi mampu
memotivasi diri, lebih fleksibel dalam menentukan cara untuk meraih
sasarannya dan lebih mudah merubah sasarannya itu apabila tidak
mungkin dicapai, serta memiliki keberanian untuk memecah tugas
yang sangat berat ke dalam tugas-tugas kecil sehingga lebih mudah
ditangani.
d. Mengenali emosi orang lain (recognizing emotions in others)
Empati atau mengenal emosi (emphaty) orang lain dibangun
berdasarkan pada kesadaran diri. Jika seseorang terbuka pada emosi
sendiri, maka dapat dipastikan bahwa ia akan terampil memahami
perasaan

orang

lain.

Sebaliknya

orang

yang

tidak

mampu
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menyesuaikan diri dengan emosinya sendiri dapat dipastikan tidak
akan mampu menghormati perasaan orang lain. Kunci untuk
memahami emosi orang lain adalahkemampuan untuk membaca pesan
nonverbal, seperti nada bicara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah.
e. Membina hubungan dengan orang lain (handling relationship)
Seni dala membina hubungan dengan orang lain merupakan
ketrampilan sosial seseorang (social skills) yang mendukung
keberhasilan seseorang dalam pergaulan dengan orang lain. Tanpa
memiliki ketrampilan ini seseorang akan seringkali dianggap angkuh,
menggangu atau tidak berperasaan, karena tidak mengerti bagaimana
cara untuk berhubungan dengan orang lain.
3.

Karakteristik Kecerdasan Emosional
Menurut Goleman (2006) karakteristik kecerdasan emosi itu meliputi:
a.

Kesadaran diri
Kesadaran diri adalah kemampuan individu untuk mengetahui apa
yang dirasakan suatu saat dan menggunakannya untuk memandu
pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang
realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.

b.

Pengaturan diri
Pengaturan

diri

emosisedemikian

yaitu
baik

kemampuan
sehingga

individu

berdampak

menangani

positif

kepada

pelaksanaan tugasnya, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda
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kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih
kembali dari tekanan.
c.

Motivasi
Menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan
menuntun individu menuju sasaran, membantu individu mengambil
inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi
kegagalan dan frustasi.

d.

Empati
Empati adalah kemampuan untuk merasakan yang dirasakan orang
lain,

mampu

memahami

perspektif

mereka,

menumbuhkan

hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacammacam orang.
e.

Ketrampilan sosial
Ketrampilan sosial adalah kemampuan untuk menangani emosi
dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan
cermat membaca situasi dan jaringan sosial, mampu berinteraksi
dengan lancer, menggunakan ketrampilan-ketrampilan ini untuk
mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan
perselisihan serta untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim.

4.

Kecerdasan emosional pada remaja
Goleman (dalam Feldman, Olds, & Papalia, 2004) menyatakan
bahwa kecerdasan emosional sebagian besar terbentuk selama masa
remaja. Remaja yang cerdas secara emosi akan mampu menerima
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perasaan-perasaan mereka sendiri, mampu memecahkan masalah yang
dialami, lebih banyak mengalami kesuksesan di sekolah maupun dalam
menjalin hubungan dengan rekan sebaya, serta terlindung dari resiko
penggunaan obat terlarang, tindak kriminal, dan perilaku seks yang tidak
aman (Gottman & DeClaire, 1998) . Goleman (2006) juga menambahkan
bahwa tingkah laku aggresif pada remaja dapat dikontrol apabila remaja
tersebut memiliki kecerdasan emosional yang baik. Remaja yang
memiliki kecerdasan emosional yang rendah cenderung akan bersikap
agresif.
5.

Ciri-ciri Individu yang memiliki Kecerdasan Emosi tinggi
Goleman (2006) mengemukakan ciri-ciri individu yang memiliki
kecerdasan emosional tinggi yaitu:
a.

Memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan dapat
bertahan dalam menghadapi frustasi.

b.

Dapat mengendalikan dorongan-dorongan hati sehingga tidak
melebih-lebihkan suatu kesenangan.

c.

Mampu mengatur suasana hati dan dapat menjaganya agar beban
stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir seseorang.

d.
6.

Mampu untuk berempati pada orang lain dan tidak lupa berdoa.

Faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja
Goleman (2006) menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang, yaitu faktor yang
bersifat bawaan atau genetik (temperamen), faktor yang berasal dari
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lingkungan keluarga (cara asuh orang tua), dan faktor pendidikan emosi
yang diperoleh siswa di sekolah. Menurut Goleman (2006) kecerdasan
emosi itu tumbuh seiring pertumbuhan seseorang sejak lahir hingga ia
meninggal dunia.
D. Sikap Seksual Pranikah Remaja
1.

Pengertian Sikap
Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup pada
seseorang terhadap suatu stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2007).
a.

Tingkatan sikap
Menurut Notoatmodjo (2007), sikap terdiri dari berbagai tingkatan
yaitu :
1) Menerima (receiving)
Menerima

diartikan

bahwa

orang

(subjek)

mau

dan

mengerjakan

dan

memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).
2) Merespon (responding)
Memberikan

jawaban

apabila

ditanya,

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari
sikap. Kerena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaanpertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, terlepas dari
pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti bahwa orang
menerima ide tersebut.
3)

Menghargai (valuing)

Hubungan Pengetahuan Kesehatan..., Krisya Erna Lusiana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan
suatu masalah adalah suatu indikasi tingkat tiga.
4) Bertanggung jawab (responsible)
Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya
dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi.
b.

Struktur sikap terdiri atas tiga komponen menurut Azwar (2009) yaitu:
1) Komponen

kognitif

(cognitive).

Disebut

juga

komponen

perceptual, yang berisi kepercayaan yang berhubungan dengan
persepsi individu terhadap objek sikap dengan apa yang dilihat
dan diketahui, pandangan, keyakinan, pikiran, pengalaman
pribadi, kebutuhan emosional, dan informasi dari orang lain.
2) Komponen Afektif (komponen emosional). Komponen ini
menunjukkan dimensi emosional subjektif individu terhadap
objek sikap, baik bersikap positif (rasa senang) maupun negatif
(rasa tidak senang). Reaksi emosional banyak dipengaruhi oleh
apa yang kita percayai sebagai sesuatu yang benar terhadap objek
sikap tersebut.
3) Komponen

konatif

(komponen

perilaku).

Komponen

ini

merupakan predisposisi atau kecenderungan bertindak terhadap
objek sikap yang dihadapinya.
c.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap menurut
Azwar (2009) adalah:
1) Pengalaman Pribadi
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Sesuatu yang telah dan sedang kita alami akanikut membentuk
dan memepengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial.
Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap.
Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang
harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan obyek
psikologis.
2) Kebudayaan
Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai
pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Apabila kita
hidup dalam budaya yang mempunyai norma longgar bagi
pergaulan heteroseksual, sangat mungkin kita akan mempunyai
sikap yang mendukung terhadap masalah kebebasan pergaulan
heteroseksual. Apabila kita hidup dalam budaya sosial yang
sangat mengutamakan kehidupan berkelompok, maka sangat
mungkin kita akan mempunyai sikap negatif terhadap kehidupan
individualism yang mengutamakan kepentingan perorangan.
3) Orang lain yang dianggap penting
Orang lain disekitar kita merupakan salah satu diantara komponen
sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang kita
anggap penting, seseorang yang kita harapkan persetujuannya
bagi setiap gerak dan tingkah dan pendapat kita, seseorang yang
tidak ingin kita kecewakan atau seseorang yang berarti khusus
bagi kita, akan banyak yang mempengaruhi pembentukan sikap
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terhadap sesuatu. Diantara orang yang biasanya dianggap penting
bagi individu adalah orang tua, orang yang status sosialnya lebih
tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau
suami dan lain-lain.
4) Media masa
Media masa sebagai sarana komunikasi. Berbagai bentuk media
seperti televise, radio, surat kabar, majalah dll, mempunyai
pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang.
Penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya. Media masa
membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat
mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai
sesuatu hal yang memberikan landasan kognitif baru bagi
terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.
5) Institusi/ lembaga pendidikan dan lembaga agama
Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem
mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya
meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri
individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antar
sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan

diperoleh

dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya.
6) Faktor emosi dalam diri individu
Bentuk sikap tidak semuanya ditentukan oleh situasi lingkungan
dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk
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sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang
berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi telah hilang akan
tetapi dapat pula merupakansikap yang lebih persisten dan
bertahan lama.
Selain dari faktor-faktor diatas yang mempengaruhi sikap,
menurut Walgito (2003) adalah faktor pengetahuan. Pengetahuan
merupakan hasil dari tahu, dan hal ini terjadi setelah seseorang
melakukan penginderaan terhadap sesuatu objek tertentu, individu
mempuyai dorongan untuk mengerti, dengan pengalamannya untuk
memperoleh pengetahuan. Sikap seseorang terhadap suatu objek
menunjukkan

pengetahuan

tersebut

mengenai

objek

yang

bersangkutan.
2. Seksual Pranikah Remaja
Hubungan seksual adalah suatu hal yang sakral dan bertujuan
untuk mengembangkan keturunan. Kenikmatan yang diperoleh dari
hubungan tersebut merupakan karunia Tuhan kepada manusia dalam
melaksanakan fungsinya meneruskan keturunan. Oleh karena itu
hubungan seksual harus dilakukan dalam ikatan yang sah, dimana
pasangan terikat komitmen dan tanggung jawab moral (Jernih, 2010).
Seksual pranikah remaja adalah hubungan seksual yang dilakukan remaja
sebelum menikah (BKKBN, 2007).
Aspek seksual pada remaja mempunyai kekhususan antara lain
pengalaman berfantasi dan mimpi basah. Fantasi ini tidak hanya dialami
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oleh para remaja, tetapi ternyata masih sering dialami sampai pada saat
dewasa. Remaja menginginkan kebebasan yang lebih banyak dan
kadang-kadang ingin lebih leluasa melakukan aktifitas seksual, walaupun
tidak jarang menimbulkan konflik dalam dirinya sehingga sebagian
merasa berdosa dan cemas (Soetjiningsih, 2007).
3. Faktor-faktor Penyebab Seksual Pranikah
Menurut Sarwono (2008), ada 5 faktor penyebab seksual pranikah
yaitu:
a.

Meningkatnya Libido Seksualitas
Remaja mengalami perubahan-perubahan fisik dan peran sosial yang
terjadi pada dirinya. Di dalam upaya mengisi peran sosialnya,
seorang remaja mendapat motivasinya dari meningkatkan energy
seksual atau libido. Menurut Anna Freud, fokus utama dari energy
seksual ini adalah perasaan-perasaan di sekitar alat kelamin, objekobjek dan tujuan seksual.

b.

Penundaan Usia Perkawinan
Penundaan usia perkawinan terjadi karena banyak hal, salah satunya
adalah karena kecenderungan masyarakat untuk meningkatkan taraf
pendidikan. Dan juga dengan adanya Undang-Undang No. 1974
tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa usia pria.
Saat

menikah harus sudah mencapai 19 tahun sedangkan wanita

mencapai umur 16 tahun.
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c.

Tabu-Larangan
Seks dianggap bersumber pada dorongan-dorongan naluri yang
bertentangan dengan dorongan “moral” sehingga menyebabkan
remaja pada umunya tidak mau mengakui aktivitas seksualnya dan
sangat sulit diajak berdiskusi tentang seks.

d.

Kurangnya Informasi tentang Seks
Pada umumnya remaja tanpa pengetahuan yang memadai tentang
seks akan salah mengartikan tentang seks. Hal ini disebabkan karena
kurangnya informasi tentang seks dari orang tua sehingga mereka
berpaling ke sumber-sumber lain yang tidak akurat.

e.

Pergaulan yang Makin Bebas
Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, kiranya di
kota-kota besar. Hal ini sangat mengkhawatirkan apalagi jika
kurangnya pemantauan dari orang tua.

4.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seksual pranikah remaja
Menurut Nitya (2009), perilaku seksual merupakan hasil interaksi
antara kepribadian dengan lingkungan sekitarnya. Ada beberapa faktor
internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku seksual, yaitu:
a.

Perspektif

biologis. Perubahan-perubahan hormonal yang hasrat

seksual (libido seksualitas) remaja. Peningkatan hasrat seksual ini
membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual
tertentu.
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b.

Pengaruh orang tua, naik karena ketidaktahuan maupun karena
sikapnya yang masih mentabukan pembicaraan mengenai seks
dengan anak tidak terbuka terhadap anak. Orang tua cenderung
membuat jarak dalam anak dalam masalah ini.

c.

Pengaruh teman sebaya, kecenderungan pengetahuan yang makin
bebas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Selain itu
pada masa remaja, pengaruh teman sebaya sangat kuat sehingga
munculnya penyimpangan perilaku seksual dikaitkan dengan norma
kelompok sebaya.

d.

Perspektif akademik. Remaja dengan presentasi rendah dan tahap
aspirasi rendah cenderung lebih sering memunculkan aktifitas
seksual dibandingkan remaja yang memiliki presentasi yang baik.
Persepektif sosial kognitif, kemampuan sosial kognitif diasosiasikan
dengan pengambilan keputusan yang menyediakan pemahaman
perilaku seksual dikalangan remaja. Remaja mampu mengambil
keputusan secara tepat berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya yang
dapat lebih menampilkan perilaku seksual yang lebih sehat.

5.

Akibat Pergaulan Seksual Pranikah
Menurut Notoatmojo (2007) begitu banyak remaja yang tidak
tahu dari akibat perilaku seksual mereka terhadap kesehatan reproduksi
baik dalam keadaan waktu yang cepat ataupun dalam waktu yang lebih
panjang. Beberapa dampak perilaku seksual remaja pranikah terhadap
kesehatan reproduksi, yaitu:
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a.

Hamil yang tidak dikehendaki (Unwanted pregnancy)

Merupakan salah satu akibat dari perilaku seksual remaja. Anggapananggapan yang keliru seperti : melakukan hubungan seks pertama kali,
atau hubungan seks jarang dilakukan, atau perempuan masih muda
usianya, atau bila hubungan seks dilakukan sebelum dan sesudah
menstruasi, atau bila mengunakan tehnik coitus interuptus (senggama
terputus), kehamilan tidak akan terjadi merupakan penetus semakin
banyaknya kasus unwanted pregnancy (Hamil yang tidak dikehendaki).
1) Resiko Tinggi Kehamilan Remaja (Usia Muda)
Kehamilan usia dini memuat risiko yang tidak kalah berat. Pasalnya,
emosional ibu belum stabil dan ibu mudah tegang. Sementara
kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam
kandungan, adanya rasa penolakan secara emosional ketika si ibu
mengandung bayinya (Ubaydillah, 2000).
2) Dampak Kehamilan Resiko Tinggi pada Usia Muda.
a) Keguguran.
Keguguran pada usia muda dapat terjadi secara tidak disengaja.
misalnya : karena terkejut, cemas, stres. Tetapi ada juga
keguguran yang sengaja dilakukan oleh tenaga non profesional
sehingga dapat menimbulkan akibat efek samping yang serius
seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat reproduksi
yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemandulan.
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b) Persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR) dan
kelainan bawaan.
Prematuritas terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi
terutama rahim yang belum siap dalam suatu proses kehamilan,
berat badan lahir rendah (BBLR) juga dipengaruhi gizi saat
hamil kurang dan juga umur ibu yang belum menginjak 20
tahun. cacat bawaan dipengaruhi kurangnya pengetahuan ibu
tentang kehamilan, pengetahuan akan asupan gizi rendah,
pemeriksaan kehamilan (ANC) kurang, keadaan psikologi ibu
kurang stabil. selain itu cacat bawaan juga di sebabkan karena
keturunan (genetik) proses pengguguran sendiri yang gagal,
seperti dengan minum obat-obatan (gynecosit sytotec) atau
dengan loncat-loncat dan memijat perutnya sendiri.
Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan
gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai
zat yang diperlukan saat pertumbuhan dengan demikian akan
mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan
lahir rendah dan cacat bawaan.
c) Mudah terjadi infeksi.
Keadaan gizi buruk, tingkat sosial ekonomi rendah, dan stress
memudahkan terjadi infeksi saat hamil terlebih pada kala nifas.
d) Anemia kehamilan / kekurangan zat besi.
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Penyebab anemia pada saat hamil di usia muda disebabkan
kurang pengetahuan akan pentingnya gizi pada saat hamil di
usia muda.karena pada saat hamil mayoritas seorang ibu
mengalami anemia. tambahan zat besi dalam tubuh fungsinya
untuk meningkatkan jumlah sel darah merah, membentuk sel
darah merah janin dan plasenta.lama kelamaan seorang yang
kehilangan sel darah merah akan menjadi anemis..
e) Keracunan Kehamilan (Gestosis).
Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan
anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam
bentuk pre-eklampsia atau eklampsia. Pre-eklampsia dan
eklampsia

memerlukan

perhatian

serius

karena

dapat

menyebabkan kematian.
f) Kematian ibu yang tinggi.
Kematian ibu pada saat melahirkan banyak disebabkan karena
perdarahan dan infeksi. Selain itu angka kematian ibu karena
gugur kandung juga cukup tinggi.yang kebanyakan dilakukan
oleh tenaga non profesional (dukun).
Adapun akibat resiko tinggi kehamilan usia dibawah 20 tahun
antara lain:
g) Resiko bagi ibunya :
1) Mengalami perdarahan.
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Perdarahan pada saat melahirkan antara lain disebabkan
karena otot rahim yang terlalu lemah dalam proses involusi.
selain itu juga disebabkan selaput ketuban stosel (bekuan
darah yang tertinggal didalam rahim).kemudian proses
pembekuan darah yang lambat dan juga dipengaruhi oleh
adanya sobekan pada jalan lahir.
2) Kemungkinan keguguran / abortus.
Pada saat hamil seorang ibu sangat memungkinkan terjadi
keguguran. hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah
dan juga abortus yang disengaja, baik dengan obat-obatan
maupun memakai alat.
3) Persalinan yang lama dan sulit.
Adalah persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun
janin.penyebab dari persalinan lama sendiri dipengaruhi
oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelaina
kekuatan his dan mengejan serta pimpinan persalinan yang
salah kematian ibu. Kematian pada saat melahirkan yang
disebabkan oleh perdarahan dan infeksi.
h) Dari bayinya :
1) Kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan.
Adalah kelahiran prematur yang kurang dari 37 minggu
(259 hari). hal ini terjadi karena pada saat pertumbuhan
janin zat yang diperlukan berkurang.
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2) Berat badan lahir rendah (BBLR).
Yaitu bayi yang lahir dengan berat badan yang kurang dari
2.500 gram. kebanyakan hal ini dipengaruhi kurangnya gizi
saat hamil, umur ibu saat hamil kurang dari 20 tahun. dapat
juga dipengaruhi penyakit menahun yang diderita oleh ibu
hamil.
3) Cacat bawaan.
Merupakan kelainan pertumbuhan struktur organ janin sejak
saat pertumbuhan.hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,
diantaranya kelainan genetik dan kromosom, infeksi, virus
rubela serta faktor gizi dan kelainan hormon.
4) Kematian bayi
Kematian bayi yang masih berumur 7 hari pertama
hidupnya atau kematian perinatal.yang disebabkan berat
badan kurang dari 2.500 gram, kehamilan kurang dari 37
minggu (259 hari), kelahiran kongenital serta lahir dengan
asfiksia.(Manuaba,1998).
b.

Penyakit Menular Seksual (PMS) – HIV / AIDS
Dampak lain dari perilaku seksual remaja terhadap kesehatan
reproduksi adalah terhadap PMS termasuk HIV/AIDS. Sering kali
remaja melakukan hubungan seks yang aman. Adanya kebiasaan
berganti-ganti pasangan dan melakukan anal seks menyebabkan
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remaja semakin rentan untuk tertular HIV / PMS, seperti sivilis,
Gonore, Herpes, klamidia, dan AIDS.
c.

Psikologis
Dampak lain dari perilaku seksual remaja yang sangat berhubungan
dengan kesehatan reproduksi adalah konsensi psikologis. Setelah
kehamilan terjadi, pihak perempuan atau tepatnya korban utama
dalam masalah ini. Perasaan bingung, cemas, malu, dan bersalah
yang dialami remaja setelah mengetahui kehamilanya bercampur
dengan perasaan depresi, pesimis terhadap masa depan, dan kadang
disertai rasa benci marah baik kepada diri sendiri maupun kepada
pasangan, dan kepada nasib membuat kondisi sehat secara fisik,
sosial, dan mental yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan
proses reproduksi remaja tidak terpenuhi.

6.

Beberapa Cara Untuk Menghindari Pergaulan Seksual Pranikah
Beberapa cara untuk menghindari pergaulan seks bebas menurut (Nitya,
2009), yaitu:
a.

Carilah kegiatan-kegiatan atau alternatif baru sehingga dapat
menemukan kepuasan yang mendalam dari interaksi yang terjalin
(bukan kepuasan seksual)

b.

Membuat komitmen bersama dengan pacar dan berusaha keras untuk
mematuhi komitmen itu. Komitmen dalam hal ini adalah
kesepakatan dalam batasan-batasan seksual yang dipilih dalam
hubungan pacaran.
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c.

Hindari situasi atau tempat yang kondusif menimbulkan fantasi atau
rangsangan

seksual

seperti

berduaan

dirumah

yang

tidak

berpenghuni, dipantai malam hari, tempat yang sepi dan gelap.
d.

Hindari frekuensi pertemuan yang terlalu sering karena jika sering
bertemu tanpa adanya aktifitas pasti dan tetap, maka keinginan untuk
menoba aktifitas seksual biasanya semakin menguat.

e.

Libatkan banyak teman atau saudara untuk berinteraksi sehingga
kesempatan untuk selalu berduaan makin berkurang.

f.

Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang masalah seksualitas
dari sumber yang dapat dipercaya bukan dari BF, buku stensilan dan
lain-lain.

g.

Pertimbangkan resiko dari tiap-tiap perilaku seksual yang dipilih.

h.

Mendekatkan diri pada Tuhan dan berusaha keras menghayati norma
atau nilai yang berlaku.

E. Hubungan Pengetahuan Kesehatan

Reproduksi Remaja

dan

Kecerdasan Emosional Terhadap Sikap Seksual Pranikah
Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari
seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Dalam penentuan sikap
yang utuh ini, pengetahuan, berfikir, keyakinan, dan emosi memegang
peranan penting. Tingkat pengetahuan seseorang akan mempengaruhi
sikap dalam kehidupan sehari-hari termasuk bersikap terhadap seks
pranikah (Notoatmodjo, 2003). Pembentukan dan perubahan sikap pada
dasarnya dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam individu dan faktor
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diluar individu yang keduanya saling berinteraksi. Proses ini akan
berlangsung selama perkembangan individu (Dayaksini, 2010). Remaja
yang mendapat informasi yang benar tentang seksual pranikah maka
mereka akan cenderung mempunyai sikap negatif. Sebaliknya remaja
yang kurang pengetahuannya tentang seksual pranikah cenderung
mempunyai sikap positif/ sikap menerima adanya perilaku seksual
pranikah sebagai kenyataan sosiologis (Bungin, 2001).
Teori yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara
kecerdasan emosi dengan sikap adalah teori sentral yang dikemukakan
oleh Walter. Menurut teori ini seorang individu dapat mengambil sikap
dan perilaku yang efektif berdasarkan kecerdasan emosi (Prihatin, 2007).
Dapat disimpulkan bahwa individu terlebih dahulu mengalami emosi,
baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani.
Misalnya, jika seorang remaja sedang menonton film porno, maka secara
emosi remaja tersebut akan terangsang gairah seksualitasnya, sehingga
ada keinginan untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan pasangan
atau melakukan onani atau masturbasi sebagai wujud perubahan jasmani.
Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan emosi untuk mengendalikan
emosi terhadap dorongan seksual yang begitu kuat. Dengan kecerdasan
emosi yang baik, remaja dapat menunda kepuasan sehingga terhindar
dari sikap seksual pranikah.
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F.

Kerangka Teori Penelitian
1. Sosial ekonomi
2. Kultur(budaya,
agama)
3. Pendidikan
4. Pengalaman
5. Media masa

Pengetahuan
Kesehatan
Reproduksi
Sikap Seksual
Pranikah

1.
2.
3.
4.

mengenali emosi diri
mengelola emosi
memotivasi diri
mengenali emosi
orang lain
5. membina hubungan
dengan orang lain

Kecerdasan
Emosional

1. Pengalaman
pribadi
2. Pengaruh orang
lain
3. Pengaruh
kebudayaan
4. Media masa
5. Lembaga
pendidikan
6. Lembaga agama
7. Faktor emosional

Gambar 2.1 Modifikasi dari Notoatmodjo (2007), Goleman
(1995), Azwar (2009).
G. Kerangaka Konsep Penelitian
1. Pengetahuan Kesehatan
Reproduksi Remaja
Sikap Seksual
Pranikah
2. Kecerdasan Emosional
Variabel Bebas (X)

Variabel Terikat (Y)

Gambar 2.2 kerangka konsep hubungan antara pengetahuan
tentang kesehatan reproduksi dan kecerdasan
emosional dengan sikap sekual pranikah siswa di
SMK Mpu Tantular Kemranjen Banyumas.

Hubungan Pengetahuan Kesehatan..., Krisya Erna Lusiana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014

H. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan
peneliti, yang harus diuji kesahihannya secara empiris, (Nursalam,2003).
Hipotesis dalam penelitian ini penulis menuliskan dalam bentuk hipotesis
statistik sebagai berikut:
1. Pengetahuan
Ho: Tidak terdapat hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja
dengan sikap seksual pranikah siswa di SMK Mpu Tantular
Kemranjen Banyumas.
Ha: Terdapat hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dengan
sikap seksual pranikah siswa di SMK Mpu Tantular Kemranjen
Banyumas.
2. Kecerdasan Emosional
Ho: Tidak terdapat hubungan kecerdasan emosional dengan sikap seksual
pranikah siswa di SMK Mpu Tantular Kemranjen Banyumas.
Ha: Terdapat hubungan

kecerdasan emosional dengan sikap seksual

pranikah siswa di SMK Mpu Tantular Kemranjen Banyumas.
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