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PENDAHULUAN
Perilaku adalah respon atau reaksi

seseorang terhadap stimulus atau rangsangan
dari luar. Teori yang lain yang mengemukakan
definisi tentang perilaku artinya adalah tindakan
atau aktifitas dari manusia yang mempunyai
bentangan yang sangat luas antara lain:
berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja,
kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya.
Dengan demikian dapat di simpulkan pula
bahwa perilaku manusia adalah semua  kegiatan
atau aktifitas manusia, baik yang diamati
langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh
pihak luar (Notoadmojo.2003 : 114).
Perilaku adalah respon atau reaksi seseorang
terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Teori
yang lain yang mengemukakan definisi tentang
perilaku artinya adalah tindakan atau aktifitas
dari manusia yang mempunyai bentangan yang
sangat luas yakni berjalan, berbicara, menangis,
tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan
sebagainya. Dengan demikian dapat
disumpulkan pula bahwa perilaku manusia
adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia,
baik yang diamati langsung maupun yang tidak
dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo,
2003:114)

Perilaku mempunyai bentangan yang luas
bahkan internal activity seperti berfikir, persepsi,
dan emosi merupakan perilaku manusia
juga.Perilaku dan gejala perilaku yang tampak
pada kegiatan organisme sangat di pengaruhi
baik oleh faktor genetik atau keturunan, emosi,
lingkungan, pengalaman maupun pengetahuan
seseorang. Faktor genetik dan lingkungan
merupakan penentu dari perilaku makhluk
hidup. Hereditas atau faktor keturunan adalah
merupakan konsepsi  dasar modal untuk
perkembangan perilaku makhluk hidup.
Sedangkan lingkungan merupakan kondisi untuk
perkembangan perilaku tersebut. Istilah lain
perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu
organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat
dipelajari. Perilaku tidak sama dengan sikap,
sikap adalah hanya suatu kecenderungan  untuk
mengadakan tindakan terhadap suatu objek
dengan suatu cara yang menyatakan adanya
tanda tanda untuk menyenangi atau tidak
menyenangi objek. Sikap hanyalah sebagian dari
perilaku manusia.

Perilaku di bentuk oleh 3 faktor yakni:  1)
Faktor predisposisi atau predisposing factors
yang terwujud dalam pengetahuan, sikap,
kepercayaan, keyakinan, nilai- nilai dan
sebagainya. 2) Faktor pendukung atau enabling
factors, yang terwujud dalam lingkungan fisik,
tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau
sarana. Dan 3) Faktor pendorong atau
reinforcing factors, yang terwujud dalam sikap
dan perilaku petugas kesehatan atau petugas
lain, yang merupakan kelompok referensi dari
perilaku masyarakat termasuk juga pola asuh
orang tua.

Menurut Sarwono (2010: 174-175),
perilaku seks adalah segala tingkah laku yang
didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan
jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk
tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai
dari perasaan tertarik sampai tingkah laku
berkencan, bercumbu dan bersenggama. Dalam
hal ini tingkah laku seks diurutkan sebagai
berikut: berkencan, berpegangan tangan,
mencium pipi, berpelukan, mencium bibir,
memegang buah dada di atas baju, memegang
buah dada di balik baju, memegang alat kelamin
di atas baju, memegang alat kelamin di bawah
baju, melakukan senggama.

Perkembangan perilaku seksual dipengaruhi
oleh berbagai faktor antara lain perkembangan
psikis, fisik, proses belajar dan sosio-kultural
remaja (Soetjiningsih, 2004: 135).

Sedangkan sikap adalah merupakan reaksi
atau respon seseorang yang masih tertutup
terhadap suatu stimulus atau obyek
(Notoatmodjo, 2007).

Menurut Notoatmodjo, 2007, Sikap terdiri
dari berbagai tingkatan yakni : 1) Menerima; 2)
Merespon; 3) Menghargai ; 4) Bertanggung
jawab.

Menurut Azwar (2009), faktor-faktor yang
mempengaruhi sikap keluarga terhadap obyek
sikap antara lain : 1) Pengalaman pribadi,
2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting.
3) Pengaruh kebudayaan, 4) Media massa, 5)
Lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan
6) Faktor emosional.

Suatu sikap belum tentu otomatis terwujud
dalam bentuk tindakan (over behavior). Untuk
terwujudnya sikap menjadi suatu perbuatan
nyata di perlukan faktor pendukung atau suatu
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kondisi yang memungkinkan, antara lain
fasilitas.

Adapun rumusan masalah penelitian ini
adalah: Apakah ada hubungan antara faktor
pengetahuan, sikap, sarana/prasarana, pola
asuh orang tua dengan perilaku seksual siswa
SMAN di Kabupaten Magetan?

Tujuan umum mengetahui hubungan
antara faktor pengetahuan, sikap,
sarana/prasarana, pola asuh orang tua dengan
perilaku seksual siswa SMAN di Kabupaten
Magetan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah analitik dengan
rancangan cross sectional. Sebagai populasi
penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN di
Kabupaten Magetan dengan target populasi
sebanyak 1000 siswa. Sedangkan sampelnya
adalah sejumlah 286 siswa yang dipilih secara
Simple random sampling. Variabel bebas
pada penelitian ini adalah faktor pengetahuan
dan sikap, faktor sarana/prasarana, dan faktor
pola asuh orang tua. Sedangkan variabel terikat
dalam penelitian ini adalah perilaku seksual
siswa SMAN. Analisis data secara diskriptif
berupa distribusi frekuensi dilengkapi dengan
presentase yang disajikan dalam bentuk tabel
distribusi frekuensi, selanjutnya dilakukan
analisis berupa uji Chi square.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
1. Pengetahuan siswa SMAN

Magetan tentang perilaku seksual
Masing-masing hampir setengahnya dari siswa
SMAN Magetan (41%) yang pengetahuannya
tentang perilaku seksual tergolong baik, dan 45
% dari siswa yang pengetahuannya tentang

perilaku seksual tergolong cukup. Sebagaimana
digambarkan pada diagram 1 berikut ini
Distribusi frekuensi pengetahuan responden
penelitian

Dari hasil penelitian didapatkan distribusi
frekuensi pengetahuan reponden penelitian
sebagai berikut:

116; 41%

130; 45%

40; 14%

Baik

Cukup

Kurang

Diagram 1. Pengetahuan siswa SMAN tentang perilaku seksual , 2012
2. Sikap siswa SMAN magetan

tantang perilaku seksual
Hampir seluruhnya siswa SMAN Magetan
(78,7%) bersikap positif terhadap erilaku
sesksual, dan hanya sebagian kecil siswa SMAN

Magetan (21,3%) yang bersikap negatif
terhadap pe

rilaku seksual.

Tabel 1. Sikap Siswa SMAN Magetan terhadap perilaku seksual

No Tingkat Sikap Frekuensi

(F)

Persentase

(%)

Keterangan

1 Positif 225 78,7

2 Negatif 61 21,3

Jumlah 286 100

Sumber: data primer yang diolah

3. Sarana dan Prasarana pendidikan
bagi Siswa SMAN Magetan

Hampir seluruhnya siswa SMAN Magetan
memiliki sarana dan prasarana yang lengkap
disekolahnya, dan hanya sebagian kecil saja

SMAN Magetan yang sarana dan prasarana
pendidikannya tidak lengkap.

4. Pola asuh orang tua dari siswa
SMAN Magetan
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Sebagian besar siswa (73%) pola asuh
orang tuannya tergolong tidak baik, dan hanya
sebagian kecil 26,9%) yang pola asuh orang
tuannya tergolong baik.

5. Perilaku seksual siswa SMAN
Magetan

Sebagian besar siswa SMAN Magetan (77%)
perilaku seksualnya tergolong positif, tetapi
masih terdapat sebagian kecil siswa (23%) yang
perilau seksualnya tergologong negatif. Seperti
dapat dilihat pada diagram 2 berikut.

220; 77%

66; 23%

Positif

Negatif

Diagram 2 Perilaku seksual SMAN Magetan, 2012

Analisis Statistik hubungan pengetahuan,
sikap, sarana/prasarana, pola asuh orang
tua dengan perilaku seksual

Dari hasil analisis statistik hubungan antara
pengetahuan dengan perilaku seksual siswa
SMA, didapatkan p=0,036 (<0,05). Ho ditolak,
dan H1 diterima artinya ada hubungan antara
pengetahuan dengan perilaku seksual.
Sedangkan antara sikap dengan perilaku
seksual, didapatkan p=0,018 (<0,05). Ho
ditolak, dan H1 diterima artinya ada hubungan
antara sikap dengan perilaku seksual. Hubungan
antara sarana/prasarana dengan perilaku
seksual, dari analisis statistik didapatkan
p=0,025 (<0,05). Ho ditolak, dan H1 diterima
artinya ada hubungan antara sarana/prasarana
dengan perilaku seksual. Hubungan pola asuh
orang tua dengan perilaku seksual, dari analisis
statistik didapatkan p=0,049 (<0,05). Ho
ditolak, dan H1 diterima artinya ada hubungan
antara pola asuh orang tua dengan perilaku
seksual siswa SMAN di Kabupaten Magetan.

Pembahasan
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu,

dan ini terjadi setelah orang mengadakan
penginderaan terhadap suatu obyek tertentu
yang terjadi melalui pancaindera manusia yaitu
indera penglihatan, indera pendengaran,
penciuman, rasa dan raba (Notoatmodjo,
2003:121). Pengetahuan yang tercakup dalam
domain kognitif mempunyai enam tingkatan
yaitu tahu (know), memahami (comprehension),
aplikasi (aplication), analisis (analysis), sintesis
(synthesis), dan evaluasi (evaluation)
(Notoatmodjo, 2003:122).

Untuk mengukur bahwa seorang siswa
memiliki pengetahuan tentang perilaku seksual,
maka siswa harus mampu mendefinisikan

pengertian perilaku seksual, mampu
menjelaskan secara benar mengenai obyek yang
diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi
tersebut secara benar. Selain itu, ibu memiliki
kemampuan untuk menggunakan materi yang
telah dipelajari pada situasi atau kondisi real
(sebenarnya).

Berkowitz (1972) dalam (Azwar, 2000:4)
menyatakan sikap merupakan reaksi perasaan,
perasaan mendukung (Favourable) maupun
tidak mendukung (Unfavourable). Pembentukan
sikap dipengaruhi oleh pengalaman pribadi,
kebudayaan, orang lain yang dianggap penting,
media massa, institusi, atau lembaga tertentu
serta faktor dalam diri individu yang
bersangkutan (Azwar, 2000:3).

Penyimpulan sikap sebenarnya tidak
sesederhana itu tetapi banyak faktor yang
mempengaruhi. Pendapat Breekler dan Wiggins
(1989) dalam Baron & Byrne (1991: 138)
menyatakan bahwa sikap yang diperoleh lewat
pengalaman akan menimbulkan pengaruh
langsung terhadap perilaku berikutnya. Bila
individu berada dalam situasi yang betul-betul
bebas dari berbagai bentuk tekanan, maka
bentuk-bentuk perilaku yang ditampakkan
merupakan ekpresi yang sebenarnya.

Pelaksanaan pendidikan nasional harus
menjamin pemerataan dan peningkatan mutu
pedidikan ditengah perubahan globalagar warga
indonesia menjadi insan yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang maha esa, berakhlak mulia, cerdas
produkstif dan berdaya sang tinggi dalam
pergaulan nasional maupun internasional. Untuk
menjamin tercapainya tujuan pendidikan
tersebut, pemeritah telah mengamanatkan
penyusunan delapn standar nasional pendidikan
sebagaimana diatur dalam perauran pemerintah
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
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tentang standar nasional pendidikan adalah
kriteria mninimum tentang sistem pendidikan
diseuruh wilayah hukum negara kesatuan
Republik Indonesia.

Untuk menjamin  terwujudnya hal tersebut,
diperlukan adanya sarana dan prasarana yang
memadai. Sarana dan prasarana yang memadai
tersebut harus memenuhi ketentuan minimum
yang harus memenhi ketentuan minimum yang
ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.

Pola asuh bermacam macam. Pola asuh
demokratis adalah pola asuh yang
memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi
tidak ragu-ragu mengendalikan merek. Orang
tua dengan pola asuh ini bersikap rasional,
selalu mendasari tindakannya pada rasio atau
pemikiran-pemikiran.

Pola asuh otoriter,  Pola   asuh   ini
cenderung  menetapkan standar yang mutlak
harus dituruti, biasanya dibarengi dengan
ancaman-ancaman. Orang tua tipe ini cenderung
memaksa, memerintah, menghukum. Apabila
anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan
oleh orang tua, maka orang tua tipe initidak
segan menghukum anak.

Pola asuh permisif, Pola asuh ini
memberikan pengawasan yang sangat longgar.
Memberikan kesempatan pada anaknya untuk
melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang
cukup darinya. Mereka cenderung tidak
menegur atau memperingatkan anak apabila
anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit
bimbingan yang diberikan oleh mereka.

Pola asuh penelantar, Orang tua tipe ini
pada umumnya memberikan waktu dan biaya
yang sangat minim pada anaknya. Waktu
mereka banyak digunakan untuk keperluan
pribadi mereka seperti bekerja dan juga
kadangkala biayapun dihemat-hemat untuk anak
mereka.

Menurut Sarwono (2010: 174-175), perilaku
seks adalah segala tingkah laku yang didorong
oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya
maupun dengan sesama jenis. Bentuk tingkah
laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari
perasaan tertarik sampai tingkah laku
berkencan, bercumbu dan bersenggama. Dalam
hal ini tingkah laku seks diurutkan sebagai
berikut: berkencan, berpegangan tangan,
mencium pipi, berpelukan, mencium bibir,
memegang buah dada di atas baju, memegang
buah dada di balik baju, memegang alat kelamin
di atas baju, memegang alat kelamin di bawah
baju, melakukan senggama.

Oleh karena perilaku mempunyai
bentangan yang luas bahkan (internal activity)
seperti berfikir, persepsi, dan emosi merupakan
perilaku manusia juga.Perilaku dan gejala
perilaku yang tampak pada kegiatan organisme
sangat di pengaruhi baik oleh faktor genetik
(keturunan), emosi, lingkungan, pengalaman

maupun pengetahuan seseorang.. Faktor
genetik dan lingkungan merupakan penentu dari
perilaku makhluk hidup. Hereditas atau faktor
keturunan adalah merupakan konsepsi  dasar
modal untuk perkembangan perilaku makhluk
hidup.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
dapat disimpulkan 1). Sebagian besar siwa yang
pengetahuannya baik, hanya sebagaian kecil
siswa yang pengetahuannya tentang perilau
seksual kurang baik. 2. Sebagian besar siswa
bersikap positif terhadap perilaku seksual, dan
hanya sebgian kecil bersikap negatif terhadap
perilaku seksual, 3) Sebagian besar siswa SMAN
Magetan perilaku seksualnya positif, tetapi
masih ditemukan sebagian kecil siswa SMAN
Magetan perilaku seksualnya negatif, 4)
Sebagian besar siswa SMAN Magetan
sarana/prasarana pendidikannya lengkap, hanya
sebagian kecil yang kurang lengkap, 5) Ada
hubungan faktor pengetahuan, sikap, faktor
sarana da pra sarana pendidikan, serta faktor
pola asuh orang tua dengan perilaku seksual
siswa SMAN di Kabupaten Magetan.

Sehingga disarankan: 1) kepada pihak
sekolah yang bersangkutan: (a) perlunya
diberikan penyuluhan bagi siswanyatentang
kesehatan reproduksi; (b) agar memberikan
bimbingan dan konseling khususnya kepada
siswa yang sikap dan perilaku seksualnya
negatif, 2) kapada siswa SMAN di kabupaten
magetan: agar melakukan kegiatan yang positif,
agar tidak terjerumus ke prilaku yang  negatif,
3) Kepada institusi pendidikan
kesehatan(Poltekkes kemenkes Surabaya): agar
merancang program peuluhan bagi siswa SMAN
sebagai wujud pengabdian masyarakat tentang
kesehatan reproduksi sehat, 4) Kepada peneliti
selajutnya: hasil penelitian ini dapat dijadikan
data dasar untuk melakukanpenelntian
selanjutnya.
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