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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada Bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang

dilaksanakan di SMK Gajah Mada 02 Pati dan hasil wawancara dengan

beberapa narasumber yang terkait yang dimulai dari bulan Februari 2016

– Maret 2016. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
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pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 Tentang

Kesehatan Reproduksi dalam kegiatan PIK KRR di SMK Gajah Mada Pati

serta adakah hubungan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun

2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan Pengetahuan dan Perilaku

Siswa terhadap kesehatan reproduksi remaja. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dan secara detail pada bab ini tentang kondisi

demografi lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Gajah Mada 02 Pati SMK Gajah

Mada 02 Pati yang beralamatkan di Jalan Syeh Jangkung 160

Telp./Fax. ( 0295 ) 381662 Pati 59114 pada awal berdirinya bernama

SMEA Gajah Mada 02 Pati sesuai dengan Surat Keputusan dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 408/I03/I/92

tertanggal 16 April 1992. Dengan dasar surat tersebut SMEA Gajah Mada

02 Pati berdiri dan siap menerima Siswa baru pada tahun pelajaran 1992 /

1993. Dengan dipimpin oleh Bapak Drs. Kuntarso, SH. yang sekaligus

sebagai Ketua Yayasan Tunas Harapan Pati yang juga pendiri SMEA

Gajah Mada 02 Pati, dengan membuka 3 ( tiga ) jurusan yaitu :

Pemasaran, akuntansi dan teknik komputer dan jaringan.

Pada Tahun pelajaran 1993 / 1994 pucuk pimpinan SMEA Gajah Mada

02 Pati dari Bapak Drs. Kuntarso, SH digantikan Ibu Dra. Woro

Lestariningsih yang pada Tahun sebelumnya menjadi Kepala SMEA

Gajah Mada 01 Margoyoso Pati.Tepat pada tanggal 10 Januari 1995

Pimpinan / Kepala SMEA Gajah Mada 02 Pati digantikan oleh Bapak
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Susilo Teguh Pramono, A. Md. dengan Surat pengangkatan dari Yayasan

Tunas Harapan Pati nomor : XXV/TH/I/1995 menggantikan Ibu Dra. Woro

Lestariningsih yang dipindahtugaskan di SMEA Gajah Mada 01

Margoyoso Pati sampai dengan sekarang.Tahun 2004 dalam

akreditasinya yang kedua SMK Gajah Mada 02 Pati mendapatkan status

terakreditasi “ C “ dari Badan Akreditasi Sekolah ( BAS ) dengan skor nilai

69 dan pada Tahun 2007 akreditasinya yang ketiga SMK Gajah Mada 02

Pati terakreditasi “ B “39.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan PP No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Dalam Kegiatan PIK KRR Pada Siswa Gajah Mada Pati

Pelaksanaan PP No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Reproduksi dalam kegiatan PIK KRR pada siswa SMK Gajah Mada

Pati tidak berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang

berlaku. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Reproduksi Pasal 12 yang berhubungan dengan kegiatan PIK KRR

39www.direktoripati.com
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pada kenyataannya masih banyak yang belum sesuai dengan isi – isi

yang tertuang dalam Pasal 12. Bahkan dalam perkembangan PIK

KRR di SMK Gajah Mada Pati juga masih tidak sesuai dengan isi

Buku Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja

Dan Mahasiswa yang diterbitkan oleh BKKBN Pusat.

Sesuai dengan Buku Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan

Konseling Remaja Dan Mahasiswa ada tiga tahapan perkembangan

dan kegiatan sesuai dengan tahapannya yaitu Tahap Tumbuh, Tahap

Tegak, dan Tahap Tegar.PIK SMK Gajah Mada Pati sendiri masih

berada di Tahap Tumbuh yang tidak mengalami kemajuan dari tahun

2012 hingga tahun 2016. Beberapa kekurangan yang ditemukan

antara lain sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan PIK yang seharusnya rutin dilakukan

seminggu sekali tidak berjalan lagi dalam kurun waktu dua tahun

terakhir dengan alasan kurang semangat para anggota PIK dalam

memberikan materi ke kelas kelas. Tidak hanya dari anggota saja,

para siswa dan siswi pun kurang menaruh perhatian dikarenakan

materi yang disampaikan monoton dan tidak bervariatif. Mereka

lebih memilih berkonsultasi via sms jika ada permasalahan yang

dialami. Tidak hanya itu materi komunikasi, informasi dan edukasi
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tidak terdapat dalam kurikulum pembelajaran di SMK Gajah Mada

Pati. Hal tersebut tidak sesuai dengan penjelasan Ayat 5 Pasal 12

PP No 61 Tahun 2014 bahwa materi kesehatan remaja yang

diberikan adalah materi yang terdapat di dalam materi pendidikan

yang dipergunakan di dalam kurikulum sekolah.

b. Materi yang diberikan oleh Pendidik Sebaya hanya TRIAD KRR

saja, sedangkan menurut pasal 12 ayat 2 PP NO 61 Tahun 2014

Tentang Kesehatan Reproduksi ada tujuh materi yang harus

diberikan pada pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Materi

tersebut berupa : Pendidikan ketrampilan hidup sehat, Ketahanan

mental melalui ketrampilan sosial, Sistem,fungsi dan proses

reproduksi,perilaku seksual yang sehat dan aman, Perilaku

seksual beresiko dan akibatnya, Keluarga Berencana dan Perilaku

beresiko lain atau kondisi kesehatan lainnya yang berpengaruh

terhadap kesehatan reproduksi.  Sedangkan pada Buku Pedoman

Pengelolaan PIK R/M materi yang harus diberikan pada PIK

Tahap Tumbuh meliputi empat materi yaitu : 8 Fungsi Keluarga,

Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR, dan ketrampilan

hidup (life skills).

c. Pelayanan Kesehatan reproduksi remaja yang tertuang dalam

Pasal 11 ayat 1 dalam PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Reproduksi berupa komunikasi, informasi edukasi,konseling, dan

atau pelayanan klinis medis. Sedangkan kegiatan PIK KRR SMK
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Gajah Mada Pati hanya berjalan layanan komunikasi, edukasi dan

informasi saja.

d. Pelayanan konseling yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan

PIK oleh tenanga ahli yang mendapatkan pendidikan formal

maupun pelatihan, di SMK Gajah Mada Pati pelayanan konseling

dilakukan oleh guru BK yang belum sama sekali mendapatkan

pelatihan maupun paparan materi tentang permasalahan remaja.

Keterbatasan SDM ini memang diakui oleh pihak sekolahan

sehingga untuk menutupi kekurangan ini terkadang pihak sekolah

berkonsultasi dengan petugas PLKB kecamatan yang dianggap

mengerti materi permasalahan remaja.

e. Sesuai dengan PP No 61 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 c bahwa

layanan klinis medis merupakan salah satu pelayanan kesehatan

reproduksi remaja yang harus diberikan. Namun pada

kenyataannya dalam PIK SMK Gajah Mada Pati belum sampai ke

tahapan layanan tersebut dikarenakan lokasi sekolahan yang tidak

terlalu jauh dengan Puskesmas Pati II. Sehingga apabila ada

siswa atau siswi yang mengalami gangguan kesehatan pihak

sekolah merujuk pada puskesmas atau RSU.

f. Sarana dan prasarana PIK SMK Gajah Mada Pati juga masih

amat kurang. Seharusnya sekolahan yang memiliki PIK di

dalamnya harus tampak poster, mading ataupun leaflet yang

berhubungan dengan permasalahan remaja agar para siswa dan
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siswi dapat mempelajari pesan yang terkandung dalam media

tersebut. Dalam melakukan sosialisasi Pengelola PIK jarang

menggunakan GenRe Kit yang diberikan dari BKKBN Provinsi

untuk melakukan kegiatan sosialisasi.

Ruang sekertariat untuk melakukan KIE, atau konseling masih

belum ada sehingga menjadi salah satu alasan dari para siswa

dan siswi enggan menggunakan wadah PIK untuk menyelesaikan

permasalahannya. Tidak ditemukannya papan nama yang

berukuran 60x90 cm sehingga jika orang awam berkunjung ke

sekolahan ini pasti mengira di sekolahan itu tidak memiliki PIK.

Struktur kepengurusan PIK yang seharusnya berdiri sendiri

masih tergabung dengan kepengurusan OSIS sehingga kegiatan

PIK juga sering masuk ke dalam kegiatan OSIS.

Pendidik Sebaya yang ada pada saat ini belum mendapatkan

penyegaran materi dari petugas KB setempat maupun dari

petugas kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan mengenai

PIK R/M.

Jaringan dan kemitraan masih minim dijalin dari pihak sekolah

ke pihak luar yang berkepentingan dengan permasalahan

kesehatan remaja.Selain itu pendekatan kepada tokoh

masyarakat di sekitar lingkungan sekolahan seperti Kepala Desa

juga tidak dilakukan. Pihak sekolah mengatakan hanya
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menghubungi petugas PLKB Kecamatan Pati jika diperlukan,

selebihnya pihak sekolahan hanya menunggu saja ajakan atau

undangan dari pemerintah atau dinas kabupaten.

g. Untuk pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan maupun

aktifitas PIK SMK Gajah Mada belum dilakukan meski kegiatannya

rutin dilakukan. Mereka hanya melaporkan saja secara lisan pada

petugas PLKB Kecamatan Pati apabila dilakukan kunjungan ke

sekolahan atau jika mereka diminta datang ke sekertariat PLKB

Kecamatan Pati. Hambatan maupun kesulitan yang dirasakan

oleh pihak sekolah antara lain, keterbatasan dana dari luar

maupun dalam sehingga kegiatan PIK KRR lebih sering dilakukan

di dalam kelas daripada diluar kelas. Dana yang didapatkan

kurang lebih sebesar Rp 300.000 tiap tahunnya dimasukan

kedalam kas keuangan OSIS. Dana tersebut lebih sering

digunakan untuk kegiatan OSIS daripada PIK karena jenis

kegiatan OSIS yang lebih banyak, seperti class meeting, lomba

17an. Minimnya pelatihan maupun event atau kegiatan yang

diselenggarakan oleh dinas terkait seperti BPPKB kabupaten dan

PLKB Kecamatan sehingga kurang memompa semangat siswa

untuk berlomba lomba aktif dalam kepersertaan PIK se

Kabupaten.
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2 Hubungan Pelaksanaan PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang

Kesehatan Reproduksi dalam Kegiatan PIK KRR Dengan

Pengetahuan Siswa Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan dengan siswa – siswi

SMK Gajah Mada Pati dengan daftar pertanyaan yang sudah

disiapkan bahwa para siswa dan siswi sudah mengetahui jika di

sekolahan mereka sudah ada PIK KRR yang anggotanya pengurus

OSIS.Mereka mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan atau

pemberian informasi seputar remaja sering didapatkan dari kegiatan

PIK KRR yang diadakan di hari Sabtu.Beberapa dari siswa siswi juga

ada yang menanyakan permasalahan menstruasi dan hubungan seks

pada anak anak PIK.

Sekitar 64,9% remaja mendapatkan pelayanan informasi dari PIK

KRR dan 12,5% dari PIKER (Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi

Remaja). Kedua pusat itu adalah wadah bagi remaja untuk

memperoleh informasi dan pelayanan konsultasi tentang kesehatan

reproduksi yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan

remaja mencari informasi mengenai kesehatan reproduksi.Tampaknya

remaja lebih suka menggunakan wadah yang lebih formal dalam

upaya mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi untuk remaja.40

40 Purwaningsih, Sri dan Sofia Nur Yulida Furi,” Permisivitas Remaja dan Peran
Sosial Dalam Perilaku Seksual di Indonesia”, Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, hal 271
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Permasalahan yang sering mereka tanyakan adalah mengenai

seksualitas, permasalahan dalam pacaran, dan menstruasi. Seperti

yang diutarakan oleh siswa kelas XII pada saat jam istirahat berikut ini

“saya sangat senang dengan adanya PIK di sekolahan
dan terkadang saya bertanya pada salah satu teman PIK
tentang masalah yang saya alami seperti keputihan dan
menstruasi”
“saya jadi semakin mengerti bahaya melakukan hubungan
seks bebas, berciuman bisa menularkan penyakit kelamin”
“sejak ada PIK saya jadi tahu mana yang boleh dan tidak
dilakukan ketika berpacaran.”
“saya tau jika seks bebas itu berdosa dan bisa membuat
wanita hamil, tapi saya masih penasaran dengan kondom”

Masa remaja memang merupakan masa trasnsisi dari masa kanak

kanak memasuki kehidupan masa remaja.Salah satu hal yang cukup

menarik untuk dibahas dalam kehidupan remaja adalah karakteristik

intelektualnya. Menurut Thornburg (1982) intelegensi mengandung 4

unsur pengertian yakni41 :

a) Kemampuan untuk berpikir abstraks dan cermat

b) Kemampuan untuk mengambil suatu keputusan (judging),

memahami terhadap suatu masalah secara menyeluruh

(comprehend), teori yang rumit, serta mengetahui hubungan

sebab-akibat suatu fenomena yang ditemui dalam kehidupannya

c) Kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri terhadap

lingkungan hidupnya

41 Dariyo,Agoes ,2004,”Psikologi Perkembangan Remaja” ,Bogor Selatan ; Ghalia
Indonesia, hal 45
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d) Seluruh kemampuan individu untuk melakukan suatu aktifitas

guna  mengembangkan potensi dirinya.

Seperti yang ditulis dalam buku Wawan dan Dewi merujuk buku

Notoatmojo bahwa pengetahuan adalah hasil “tahu” dan ini terjadi

setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek

tertentu. Penginderaan terhadap objek tertentu terjadi melalui panca

indera manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa

dan raba dengan sendirinya.Sebagian besar pengetahuan manusia

diperoleh melalui mata dan telinga.

Dari pertanyaan tentang pubertas empat orang siswa dapat

menjawab dengan salah sebesar 66%.Lima orang siswa menjawab

benar sebesar 83 %. Jawaban salah tersebut terletak pada

pertanyaan seputar hormon pembentuk sperma dan tempat

diproduksinya hormon tersebut. Mereka tidak mengetahui bahwa

hormon testosteron  yang bekerja mempengaruhi pertambahan berat

badan maupun perubahan suara. Dua orang siswa hanya dapat

menjawab dua jawaban benar, dan empat soal salah dengan

kategori yang sama seperti diatas. Berdasarkan keterangan yang

didapatkan perubahan suara,pertambahan berat badan yang terjadi

ketika mengalami pubertas

Dari tiga pertanyaan tentang organ reproduksi untuk sembilan

siswa didapatkan hasil 15% siswa menjawab benar dan 35%
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menjawab salah .Ketujuh siswa tersebut tidak tahu bahwa organ

reproduksi pria terdiri dari dua bagian yaitu organ reproduksi bagian

dalam dan luar.Mereka hanya tau bahwa organ reproduksi pada pria

adalah penis.Padahal organ reproduksi pria bagian dalam juga harus

diketahui bagi remaja pria karena kejadian mimpi basah, ereksi

maupun ejakulasi bergerak dari dalam organ reproduksi pria.

Tiga pertanyaan yang diberikan tentang mimpi basah, sembilan

siswa (45%) menjawab bahwa mereka sudah pernah mengalami

mimpi basah. Mimpi basah pertama kali dialami saat mereka duduk

di bangku sekolah menengah pertama.Mereka mengetahui bahwa

mimpi basah adalah tanda awal mereka memasuki masa remaja.tiga

dari sembilan siswa terkadang masih beranggapan bahwa mimpi

basah dapat membahayakan tubuh terutama organ reproduksi luar,

yaitu penis. Mereka merasa malu dan kebingungan apabila

mengalami mimpi basah.Untuk mengatasi malu tersebut mereka

lebih banyak diam dan mencari informasi melalui internet.

Pertanyaan tentang hubungan seksual bebas, 66% dari sembilan

siswa mengetahui bahwa hubungan seksual bebas dapat

menyebabkan kehamilan dan tertular penyakit menular

seksual.Mereka juga sependapat bahwa hubungan seksual hanya

boleh dilakukan setelah menikah dan tidak gonta-ganti pasangan.

Tujuh orang siswa putra (35%) kurang mengetahui tentang

penyakit menular seksual. Yang mereka tahu penyakit menular
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seksual hanyalah HIV/AIDS saja. Cara penularan penyakit menular

seksual mereka sudah mengetahui yaitu dengan melakukan

hubungan seksual dengan bergonta-ganti  pasangan, dan perilaku

seksual beresiko seperti homoseksual dan lesbian. Cara

pencegahan menurut pengetahuan mereka adalah dengan tidak

melakukan hubungan seksual sebelum menikah, setia kepada

pasangan dan menggunakan kondom bila perlu.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa

putra terhadap kesehatan reproduksi cukup baik. Hal tersebut

diperoleh dari kegiatan PIK yang terkadang didapatkan dari sekolah

maupun dari sumber lain yang dapat mereka akses setiap saat,

seperti internet, majalah atau dari Guru yang mereka percaya.

Sesuai dengan tujuan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014

Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 11 Ayat 1 b yang berbunyi

“Pelayanan Kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk

mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang

sehat dan bertanggung jawab”.

Sedangkan hasil yang diperoleh dari jawaban yang didapatkan

dari siswi putri tentang pubertas, 9 responden (45%) siswi putri dapat

menjawab semua pertanyaan dengan jawaban benar.Setelah

dilakukan wawancara empat mata dengan siswi tersebut dia

mengatakan bahwa pubertas yang dialami saat memasuki masa

remaja bukan berasal dari faktor hormonal. Dari keterangan yang dia
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sampaikan pubertas yang dialami oleh setiap remaja bermula dari

awalnya menstruasi bagi anak perempuan.Jadi menstruasi itulah

yang menyebabkan remaja mengalami pubertas.

Secara keseluruhan 9 siswa putri (45%) mengetahui tanda tanda

awal pubertas bagi remaja putri diawali dengan dialaminya

menstruasi pertama kali dan dari fisik maupun psikis pun juga akan

mengalami perubahan yang terjadi pada masa puber. Saat

memasuki masa puber mereka mengerti bahwa hormon esterogen

dan progesteron yang ada pada wanita sudah mulai bekerja dan

organ reproduksi mereka juga sudah mulai berfungsi untuk

bereproduksi atau yang mereka kenal dengan sebutan sudah

mampu hamil dan menghasilkan anak.

Dari pertanyaan tentang alat reproduksi, 3 siswi putri (35%)

mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar, 2 orang siswi .

(20%) menjawab Benar. 4 orang siswi (45%) menjawab salah.

Kesalahan jawaban pada siswi tersebut kebanyakan terdapat pada

penyebutan alat reproduksi bagian dalam pada wanita.Dari hasil

jawaban yang didapat ditemukan bahwa vagina hanya merupakan

alat kelamin saja, bukan berfungsi sebagai alat reproduksi.

Semua siswa secara keseluruhan sudah mendapatkan menstruasi

di usia 12-14 tahun. Saat sudah mendapatkan menstruasi mereka

sudah mengetahui bahwa alat-alat reproduksi mereka sudah mulai

bekerja, itu artinya mereka sudah dapat hamil apabila terjadi
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pertemuan sel telur dan sperma.Dari tiga pertanyaan tentang

menstruasi ke sembilan siswi mampu menjawab dengan

benar.Namun untuk mengetahui masa subur dan menghitung masa

subur mereka semua masih kebingungan.

Secara keseluruhan (45%) mereka sudah mengetahui bahwa

hubungan bebas seksual adalah hubungan seks yang dilakukan

sebelum terjadinya pernikahan dan dilakukan dengan pasangan

yang belum menikah.Mereka tahu akibat melakukan hubungan

seksual bebas dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan,

serta terjangkitnya penyakit menular seksual apabila dilakukan

dengan bergonta-ganti pasangan. Untuk aborsi sendiri mereka

semua sangat tidak setuju (45%) karena sama saja hal tersebut

membunuh bayi yang dikandungnya. Apabila terjadi kehamilan diluar

nikah, mereka lebih menyetujui untuk melahirkan anak tersebut

daripada harus melakukan aborsi.Karena resiko aborsi yang

ditimbulkan dapat menyebabkan kematian.

Sembilan siswa putri hanya tahu penyakit menular seksual

hanyalah HIV/AIDS saja dengan presentase 45%.Cara penularan

penyakit menular seksual mereka sudah mengetahui yaitu dengan

melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan, dan

perilaku seksual beresiko seperti homoseksual dan lesbian.Cara

pencegahan agar tidak terjangkit penyakit menular seksual menurut

pengetahuan mereka adalah dengan tidak melakukan hubungan
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seksual sebelum menikah, setia kepada pasangan dan menghindari

tempat lokalisasi. Segala informasi yang mereka dapatkan tentang

penyakit menular seksual didapatkan dari internet dan teman sebaya

mereka.Mereka mengakui merasa malu jika harus bertanya kepada

orang tua atau saudara mereka tentang penyakit menular seksual

ataupun tentang hal-hal yang berbau seksualitas.Mereka lebih

nyaman bercerita dengan teman sebaya mereka atau dengan teman

yang usianya lebih tua dari mereka.

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan

siswi putri tentang kesehatan reproduksi dapat dikatakan cukup

baik.Namun dari pertanyaan tentang penyakit menular seksual para

siswi putri hanya mengetahui tentang HIV/ AIDS saja. Hal tersebut

menunjukan bahwa pemberian informasi,komunikasi dan edukasi

para pengelola PIK belum maksimal. Sesuai dengan PP No 61

Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 11 Ayat 3 yang

berbunyi “ Pemberian pelayanan kesehatan reproduksi remaja harus

disesuaikan dengan masalah dan tahapan tumbuh kembang remaja

serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender,

perkembangan mental, dan berdasarkan ketentuan perundang –

undangan” . Memang sejauh ini sosialisasi yang sering diberikan

oleh para remaja seringnya adalah materi HIV / AIDS yang kian

merebak di kalangan remaja.
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Dengan melihat angka HIV/ AIDS di Kabupaten Pati yang semakin

meningkat  berdasarkan dari data Dinas Kesehatan bahwa dari

tahun 1996 sampai Maret 2015, ditemukan kasus 736 yang sudah

terkena HIV AIDS dan 103 sudah meninggal. Dari data tersebut,

bahwa setiap kecamatan sudah ada angka kasu HIV AIDS dan

diketemukan adanya 47 remaja berusia 15-24 tahun yang sudah

terkena HIV AIDS42.

Angka yang cukup fantastis diatas mengingat Kabupaten Pati

merupakan salah satu kabupaten kecil di Provinsi Jawa Tengah kini

harus dihadapkan pada kenyataan bahwa remaja yang mengidap

HIV / AIDS kian meningkat.Seharusnya pemberian materi

komunikasi, informasi dan edukasi masuk dalam kurikulum

pembelajaran di setiap sekolah tidak hanya dalam kegiatan PIK saja.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat 5 yang berbunyi

“pemberian materi komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana

dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui proses pendidikan

formal dan nonformal serta kegiatan pemberdayaan remaja sebagai

pendidik sebaya atau konselor sebaya”.  Dengan masuknya

kurikulum kesehatan reproduksi remaja di sekolah – sekolah

diharapkan dapat menyasar semua remaja sehingga mampu

menekan angka kejadian kenakalan remaja.

42http://www.pcnupati.or.id/2015/10/training-of-trainer-pusat-informasi
dan.html,diakses 22 Juni 2016
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Dalam mendapatkan informasi tentang segala sesuatu yang

berkaitan dengan kesehatan reproduksi 3 siswa putra (30%)

menjawab dari guru biologi, 3 siswa(30%) menjawab dari televisi,

dan 6 siswa (40%) mendapatkan informasi mengenai kesehatan

reproduksi dari internet.

Sedangkan pada 9(45%) siswi putri, mengatakan bahwa sebagian

besar mendapatkan informasi dari teman sebaya dan internet,

sisanya mengatakan dari guru, majalah, saudara kandung, dan

media sosial. Seperti yang diutarakan oleh beberapa siswi berikut ini

“saya lebih nyaman bertanya tentang hal-hal pribadi
kepada teman dekat saya karena saya anggap mereka
mengerti apa yang saya rasakan”
“mendapatkan informasi dari internet itu lebih mudah dan
praktis ketimbang harus bertanya pada guru atau orang
tua”
“saya malu membicarakan soal seks dan pacaran dengan
orang tua saya karena nanti mereka bisa marah dan
melarang saya berpacaran”

Dalam  mendapatkan informasi tentang segala sesuatu yang

berkaitan dengan kesehatan reproduksi ini sebagian besar remaja di

SMK Gajah Mada Pati mendapatkan dari sumber yang kurang dapat

dipertanggung jawabkan, seperti dari internet, media sosial, dan dari

teman sebaya yang kemampuan pengetahuannya kurang lebih

hampir sama.

Sumber informasi yang diperoleh oleh sebagian besar remaja

mengenai kesehatan reproduksi dari berbagai sumber yang masih

diragukan kebenaran dan akurasi datanya ini telah membuat remaja
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berada dalam kondisi rentan terhadap berbagai jenis penularan

penyakit seksual (JNE & Ford Foundation, 1995)43

Kondisi ini masih diperparah dengan adanya pergeseran norma

dan nilai di kalangan remaja mengenai masalah

perkawinan,keluarga,dan perilaku seks bebas. Masalah tersebut

merupakan akibat adanya pergeseran maupun perubahan –

perubahan kondisi sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, norma-norma

pergaulan dinamika kota,melemahnya kontrol sosial dan pengaruh

media massa.44

Keberadaan PIK dalam sekolah mereka dirasa kurang untuk

memenuhi hasrat ingin tahu mereka mengenai kesehatan reproduksi

remaja dan permasalahan tentang remaja.Kegiatan PIK yang

monoton dilakukan dalam sekolah dan dengan materi yang itu – itu

saja.Belum lagi perkembangan informasi terkini yang sangat cepat

membuat pengelola PIK harus jeli dan sigap menghadapi hal – hal

baru yang bermunculan di kalangan remaja.Ditambah dengan

meningkatnya angka HIV / AIDS di kalangan remaja Kabupaten Pati,

keberadaan PIK di sekolah maupun kegiatan pemberdayaan remaja

perlu dikaji ulang.

Semua petugas kesehatan telah mengakui bahwa pendidikan

kesehatan itu penting untuk menunjang program kesehatan lainnya.

43 JEN & Ford Foundation,1995, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
“Permisivitas Remaja dan Peran Sosial dalam Perilaku Seksual di
Indonesia”,Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR,hal 249

44Ibid
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akan tetapi program – program pelayanan kesehatan kurang

melibatkan pendidikan kesehatan. Argumentasi mereka adalah

karena pendidikan kesehatan itu tidak segera dan jelas

memperlihatkan hasil. Hal itu memang benar karena pendidikan

merupakan “behavioral investment”. Hasil invesment pendidikan

kesehatan baru dapat dilihat beberapa tahun kemudian. Dalam

waktu pendek (Immediate impact) hanya menghasilkan perubaham

atau peningkatan pengetahuan saja. Sedangkan peningkatan

pengetahuan saja belum akan berpengaruh langsung terhadap

indikator kesehatan45.

Pengetahuan kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku

sebagai hasil jangka menengah (Intermediate impact) dari

pendidikan kesehatan. Selanjutnya perilaku kesehatan akan

berpengaruh kepada meningkatnya indikator kesehatan masyarakat

sebagai keluaran (outcome) pendidikan kesehatan46.

3. Hubungan Pelaksanaan PP No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Reproduksi Dalam Kegiatan PIK KRR Dengan Perilaku Siswa

Terhadap Kesehatan Reproduk Remaja

45 Notoatmodjo,Soekidjo,”Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar”,
Jakarta; PT Rineka Cipta, hal 95.

46Ibid, hal 95
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Dari hasil penelitian dengan membagikan daftar pertanyaan

didapatkan keterangan bahwa perilaku siswa dan siswi terhadap

kesehatan reproduksinya masih tergolong rendah.Baik dari siswa

putra maupun siswa putri masih menganggap remeh bahwa perilaku

seksual beresiko yang sering dianggap biasa atau sepele tidak

memiliki dampak terhadap kesehatan reproduksinya.Perilaku seksual

beresiko adalah perilaku seksual yang dapat mengakibatkan

timbulnya masalah kesehatan reproduksi.

Dari item pertanyaan tentang aktifitas seksual pranikah

kepada 9 orang siswa putra mengakui bahwa mereka berpacaran

pertama kali pada usia SMP sebanyak 8 siswa sebesar (53,5%), dan

1 orang (6,6%) mengaku belum pernah berpacaran. Tempat dimana

mereka sering berkencan ialah di taman kota, tempat perbelanjaan,

warnet, dan dirumah pacar. Sedangkan aktifitas pacaran yang sudah

pernah mereka lakukan adalah berpegangan tangan hingga

berciuman 8 orang siswa (53,5%)dan hanya 1 (6,6%) siswa saja yang

belum pernah berpegangan tangan ,berciuman bahkan berpacaran.

Dilihat dari perilaku menjaga kesehatan alat reproduksi ke 9

(53,5%) siswa mengakui mengganti celana dalam sebanyak 2 kali

dalam sehari. Namun bila keadaan terdesak seperti saat kemah atau

berpergian mereka hanya mengganti 1x saja dalam sehari.

Sedangkan untuk menjaga kebersihan alat kelamin 7 orang siswa

(46,6%) mengaku tidak mengetahui cara membersihkan alat kelamin
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sehabis buang air kecil. Dan hanya 2 orang siswa (13,3%) yang

mengetahui cara membersihkan alat kelamin sehabis buang air kecil.

Menurut mereka, anak laki-laki tidak ribet seperti anak perempuan

yang harus detail dalam membersihkan alat kelamin sehabis buang air

kecil. Mereka hanya membasuh saja jika ingat dan tidak terburu -

buru.

Agar tidak tertular penyakit menular seksual 7orang siswa

(46,6%) mengatakan tidak setuju bergonta ganti pasangan seksual

dan tidak berhubungan seksual sebelum menikah. 1orang (6,6%)

mengatakan tidak bergaul dengan orang-orang yang berperilaku tidak

baik atau nakal, tidak bermain ke tempat lokalisasi. Sedangkan

1(6,6%) siswa mengatakan agar tidak tertular penyakit menular

seksual menggunakan kondom ketika berhubungan seksual. Apabila

mereka mengalami gangguan atau merasakan ada keluhan di alat

kelamin dari 9 siswa (45%) mereka tahu harus datang atau berobat ke

fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit meski sejauh

ini belum pernah mengalami permasalahan di organ reproduksi.

Perilaku seksual beresiko yang marak terjadi menjadi

perhatian di kalangan siswa dan siswi seperti lesbian dan

homoseksual.9 (45%) dari siswa putra menolak keras hubungan

sesama jenis yang belakangan terjadi.Menurut mereka itu adalah

kelainan dan dosa besar.Langkah yang diambil agar tidak tertular

kelainan orientasi seksual adalah menghindari lingkungan pecinta
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sesama jenis, serta meningkatkan keimanan pada Tuhan Yang Maha

Esa.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa perilaku kesehatan

reproduksi siswa laki laki dibilang cukup sedang karena sebenarnya

mereka sudah tahu akan dampak dampak yang ditimbulkan namun

tetap saja masih dilakukan.

Tidak mengherankan mengingat masa remaja merupakan

masa peralihan dari anak- anak ke dewasa, bukan hanya dalam artian

psikologis tetapi juga fisik. Diantara perubahan – perubahan fisik itu,

yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah

pertumbuhan tubuh,mulai berfungsinya alat reproduksi dan tanda –

tanda seksual yang tumbuh.

Perkembangan perilaku seks remaja akhir merupakan akibat

langsung dari matangnya kelenjar – kelenjar seks.Karena minat seks

yang semakin meningkat remaja selalu berusaha mencari informasi

yang lebih banyak tentang seks.Biasanya informasi didapatkan dari

lingkungannya seperti sekolah, teman, buku – buku, bahkan melalui

uji coba seperti bercumbu, bersenggama, atau masturbasi.Berbagai

kajian membuktikan bahwa minat seks remaja laki laki lebih terfokus

pada keluarga berencana, penyakit kelamin, kenikmatan seks dan

hubungan seks.47

47Al Mighwar,Muhammad,2006, Psikologi Remaja Petunjuk Bagi Guru dan Orang
Tua,Bandung;CV Pustaka Setia, hal 142
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Sedangkan hasil data yang didapatkan pada siswi putri 3

orang (20%) mengaku pertama kali berpacaran pada saat duduk di

bangku SMP, 6 (40%) orang mengaku mulai berpacaran ketika duduk

di bangku SMA dengan alasan sudah merasa cukup umur untuk

berpacaran.

Dari siswi yang berpacaran menuliskan bahwa sering

menghabiskan waktu berpacaran di taman kota, cafe atau tempat

makan, warnet atau dirumah. Aktifitas seksual yang sudah pernah

dilakukan antara lain, berpegangan tangan untuk 9 siswi, 5 orang

(33,3%) mengaku sudah pernah berciuman. Untuk melakukan

hubungan seksual mereka belum sampai sejauh itu dengan alasan

takut hamil diluar nikah.

Dari perilaku menjaga kesehatan alat reproduksi, 9 siswi

(60%) mengganti celana dalam 2x dalam sehari dan bra 1x dalam

sehari. Menjaga kebersihan alat kelamin bagi mereka karena takut

terjangkit kuman atau bakteri jahat.Untuk media membersihkan alat

kelamin sehabis buang air kecil mereka membilas dengan

menggunakan air bersih. Cara membilas vagina sehabis buang air

kecil rata-rata dari arah belakang ke depan. Mereka (60%) tidak tahu

bahwa arah membilas vagina sehabis buang air kecil dari depan ke

belakang.

Saat menstruasi mereka 60 % rata rata mengganti pembalut

3-4 kali sehari bahkan bisa lebih tergantung jumlah darah yang keluar
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saat menstruasi.Agar tidak tertular penyakit menular seksual mereka

menghindari seks bebas, dan tidak bergaul dengan orang-orang yang

berperilaku tidak baik atau nakal. Apabila mereka mengalami

gangguan atau merasakan ada keluhan di alat kelamin mereka tahu

harus datang atau berobat ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas

,rumah sakit atau bidan terdekat.

9responden (60%) menuliskan bahwa aktifitas seksual yang

sudah pernah dilakukan adalah berciuman, bergandengan tangan dan

berpelukan.Aktifitas seksual yang harus dihindari agar tidak tertular

penyakit menular seksual adalah bersenggama, mengatakan

berciuman dan bergonta ganti pasangan melakukan hubungan

seksual harus dihindari agar tidak tertular penyakit menular seksual.

Untuk kelainan orientasi seksual, 60% mereka masih belum

tahu meski saat ini kelainan orientasi seksual sedang marak di media

massa. Bagi mereka dengan menghindari orang-orang yang memiliki

kelainan orientasi seksual dapat mencegah dirinya ikut terbawa arus

tersebut. Cara cara yang mereka lakukan agar terhindar dari orientasi

seksual yang menyimpang adalah dengan menghindari tempat-tempat

terlarang, tidak mengakses media porno, memilah teman yang baik

untuk bergaul serta memperdalam ilmu agama.

Dari hasil paparan diatas dapat dilihat bahwa perilaku siswi

terhadap kesehatan reproduksinya masih kurang.Meskipun hasil

pengetahuan yang mereka dapatkan cukup baik tapi pada
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kenyataannya perilaku mereka masih kurang peduli dengan

kesehatan reproduksi mereka. Jika perilaku para remaja tetap

dibiarkan seperti itu maka tujuan pelayanan kesehatan reproduksi

remaja tidak akan tercapai seperti yang dituliskan dalam pasal 11 ayat

1 yang berbunyi “Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan

untuk : a. Mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual

beresiko dan perilaku beresiko lainnya yang dapat berpengaruh

terhadap Kesehatan Reproduksi. b.mempersiapkan remaja untuk

menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab”.

Secara teori seringkali diungkapkan bahwa sikap merupakan

presdiposisi (penentu) yang memunculkan adanya perilaku yang

sesuai dengan sikapnya.Sikap tumbuh diawali dari pengetahuan yang

dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang baik (positif) maupun tidak

baik (negatif), kemudian diinternalisasikan ke dalam dirinya. Namun

seringkali dalam kehidupan realitas, ada banyak faktor – faktor lain

yang mempengaruhi perilaku seseorang, misalnya lingkungan

sosial,situasi, atau kesempatan. Sehingga apa yang diketahui

seringkali tidak konsisten dengan apa yang muncul dalam

perilakunya. Mungkin seseorang memiliki sikap positif terhadap

sesuatu hal, tetapi dalam kenyataannya perilakunya tidak sesuai atau

bertentangan dengan sikap tersebut.48

48Dariyo,Agoes,2004,Psikologi Perkembangan Remaja, Bogor;Ghalia Indonesia,hal
87
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Biasanya merekalah yang memiliki sifat ketidak konsistenan

(Inconsistency) antara pengetahuan,sikap dan perilakunya. Misalnya,

walaupun seseorang mempunyai pengetahuan dan sikap bahwa

seksual pranikah itu tidak baik, namun karena situasi dan kesempatan

itu memungkinkan, serta ditunjang oleh niat melakukan hubungan

seks pranikah, maka individu ternyata tetap saja melakukan hal itu.49

Di dalam proses pembentukan atau perubahan perilaku

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun

dari luar individu itu sendiri. Faktor – faktor tersebut antara lain :

susunan syaraf pusat, persepsi, motivasi, emosi, proses belajar,

lingkungan dan sebagainya. Susunan syaraf pusat memegang

peranan penting dalam perilaku manusia karena merupakan sebuah

bentuk perpindahan dari rangsangan yang masuk menjadi perbuatan

atau tindakan50.

Perubahan – perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat

diketahui melalui persepsi. Persepsi adalah sebagai pengalaman yang

dihasilkan melalui panca indra. Setiap orang mempunyai persepsi

berbeda – beda meskipun mengamati terhadap objek yang sama.

Motivasi yang diartikan sebagai wujud suatu dorongan untuk bertindak

mencapai suatu tujuan juga dapat terwujud dalam bentuk perilaku.

Perilaku juga dapat timbul karena emosi. Aspek psikologis yang

mempengaruhi emosi berhubungan erat dengan keadaan jasmani,

49Ibid
50Notoatmodjo,Soekidjo,op.cit. hal 123
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yang pada hakikatnya merupakan faktor keturunan ( bawaan).

Manusia dalam mencapai kedewasaan semua aspek tersebut diatas

berkembang sesuai dengan hukum perkembangan51.

Masa remaja memang identik dengan rasa keingintahuan

yang besar, yang akhirnya membuat penasaran dan akhirnya

menjadikan mereka mencoba-coba.Pendidikan seks sangat penting

diberikan kepada remaja sebagai bekal untuk menjawab berbagai

pertanyaan yang ada dalam benak mereka52.

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan PP No 61 Tahun 2014 Tentang

Kesehatan Reproduksi Dalam Kegiatan PIK KRR.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Reproduksi dalam kegiatan PIK KRR di SMK Gajah Mada

Pati menemui beberapa kendala yaitu :

1. Dukungan dari sekolah yang sangat minim bahkan hampir tidak

ada mengakibatkan kegiatan PIK ini tidak berjalan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan

kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan mencegah dan

melindungi remaja dari perilaku seksual beresiko tidak dapat

51Ibid, hal 123
52Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,op.cit, hal 249
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terlaksana dibuktikan dengan hasil pengisian kuesioner perilaku

kesehatan reproduksi yang rendah dari siswa maupun siswi.

Penerapan materi komunikasi, informasi, dan edukasi yang tertulis

dalam Pasal 12 Ayat 2 tidak diberikan melalui proses pembelajaran

sehari hari di SMK Gajah Mada.

2. Dari dinas terkait khususnya BPPPKB Kabupaten Pati BPPPKB

menyerahkan sepenuhnya kegiatan PIK KRR kepada sekolah yang

ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Begitu juga

dari hasil observasi di lapangan bahwa BKKBN Provinsi Jawa

Tengah juga hanya sekedar memberikan program dan menerima

laporan secara fisik saja. Sehingga tidak ada umpan balik dari

pemberi layanan dengan sasaran menjadikan tujuan dari

Pelaksanaan program pelayanan kesehatan reproduksi remaja

tidak bisa terwujud secara nyata.

3. Minimnya pelatihan yang diterima oleh Pendidik Sebaya dan

Konselor Sebaya dari BKKBN ataupun BPPPKB sehingga

menimbulkan kebosanan bagi siswa maupun siswi dalam

memberikan ataupun menerima kegiatan PIK KRR.

4. Dana yang terbatas dari atasan yang diterima oleh sekolahan tidak

mencukupi untuk melakukan kegiatan tambahan diluar sekolahan

sehingga pemberian materi komunikasi, informasi dan edukasi


