


:i4-.

53-

Pengmdrlim HN/AIDS Pada Ibu Run h Tbgga S*blgai Upaya
Pe.i4k tm Kulia Hidup sehar Mdya6*.r ist j x,s Di PrNinsi
JamTms,n) Nusroho S. &AllMM.A, F.,..........,....................................... 60
B@t Bod.n L.$n Rmdln GBLR) tcinadap Kmdd Ntuhl SaiLP...,..6l

, Evaluasi Elekivib dzn Pdnsi Pensobah (oDplemrld Alr@arif
d.lae Mhaneei Kanker layudlia Pada Pdsnpub Di Indonesia - Lkm
A. & irnlD*ari K D....................................,,....,,.,,,.,,,...,,...,....,.,,....,,.,............ 62
Frl\lor ?enycbab dan Ddpak ?dka*irin Anal di Kr6up6rd Gtubogd
poviBi Jasr TenSd , I<dika N. Y., sdhdo D., Tuti@, sclilwm 8.,
Klmlarlti R..........................................-........................................................63
IaEt K€lalitu Ideal BdDedsadh PosifrfT*hadzp KeDrriD Balih di
Itu onesii (Analisis Dara Sndei DmoEEfi do Kcs.haEn bdoieia Tahun
2012) - Saadiih J., Wildpd S. A., H*iDi M............................ ........... .......... 64
Kebftln KelurEa Berenma yang Tidat Terpauli di wiraylh h,lon6ia
Tinu - Rah@ineri6A. & Alrana M. A. F. ....... .................. ........... ........... 65
Pcnsarun Fakor IntapeEona l, Stuttua I dan Pelayam b rdip
Kchanils Tidlk DiinCiiksn (Amlisis Dala Swei Demq6li dd
Kcsehabn Indon.si! (SDKD Tahun 20 I 2) - Sddftli.. M., Sul di,
Wilopo S. A. ............................................ . ................................. ....... .... 66
Pobabiliras Keinginan Memnbah Analr l-a8i di KalanEa. Waniia Pasange
Usia Subh Hsil Analisis SDKI2012 - Cicih L. H. M. & winami E. , ...,......... 67
Penodela FukorFukor rag Mmp€.9@hi Pdi6 wmih P.da A].hn
Maa Rcpmdulci Me4gu*d RegBi Poisen - Parvob, Sub,lti I M.,
Hudiaho D.,,...,..,,....,...,,,.....,,,,....,...,,,............................... ................. ......... 63
?endidike Keschab Reproduksi Eomal Sehagai Pencegatan P{ilak!
Hubued cete"l Pmr\8n Remj8 dm D.rc Vudr ditrdo.s..

-- iAmhis Dal!SDKI2012) - Pimdlri A.W.,WilopoS.A., kmrilD ...69
62. , Studi EksploBi Pe4lobm Tedlang Kesehtun RepDduki Pad! Remajar PmriAlun di Snahsr€ - Suryr W B., Yuliawari L.. Lid A.......,...,....,..,,..,, 70
6:1. Implemenbi Kehiakan Ke6.habn Repndulsi di Indon.sia - Iaioni 2.,

SihaocnE A., Pwadil8sih S, S,, widayatun, Atori Y., Seniani S. ........... 7l
64. Pmrrsban Indck Kooposil Kelayakm Pekeim Ss,ta HubugMya

Dengm tunlristit Den%Bl! Pendidikan, dtr K*ilayaLm
Kumiason A. & Septina H. R........ . ...72

FOSTER ?RESENTASI ..,.....,..,. ..._....._................ 73
65. Model PengsaBpa! Phgid Kepeoduduk4 Kelu.r$ B@ncanx dan

Pembansunan Kd@ea 'li Kabupalen Mukonuko dn Kaur Pdinsi
Bmgkulu - Supedi A.......... ....... ................. ..................,.........,, ...,.....,,. ,....... 75

66. Huhugr TinElar PmgebhlE lsti Tmhg vel1oni Dcngrn
K.iknbetuan Suami Ddlm Prosdn KB {MOP) JarilusmD F a

5t

PBseto8......,.......,..........,...........--.---....-.,,...,--....-....-.......-..........-..............76
Hubuneai  i6a laldd Pdedahuan lslri d.n DuknnsM Sumi Terhadap
Kejdim Lt,.i tr'?e/ X! Pada Pasangm Usia Subu di Kclmhm Sianh
Ton&n Kecdndran Pontidnak Uram Tahun 2014 - Wahab R., Iibim$a A.,
HandiniM.................,...,.......,.............,,............................................77
Hubuigan AnEE Usio Ibu Sul Melahirkm dd Perkembansa' \,rotorik
Anak Bcrusia di Ba*ah ljsa Tahu di Kora Pontianak llnlksnoA. &



 

 

Studi Eksplorasi Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi pada Remaja Panti Asuhan 

di Surabaya 

 

 

William Budi Surya 

Livia Yuliawati 

Andrian Liem 

 

Fakultas Psikologi, Universitas Ciputra 

Surabaya, Indonesia 

 

 

+628995084594 | andrianliem@yahoo.com 

 

 

Abstrak 

 

Pada masa remaja peminatan tentang seks meningkat karena terkait erat dengan pubertas di mana 

kematangan organ-organ reproduksi remaja mulai terjadi. Kurangnya pemahaman tentang 

kesehatan reproduksi memperbesar kemungkinan remaja untuk melakukan perilaku seks berisiko. 

Akan tetapi penelitian tentang pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja panti asuhan di 

Surabaya masih minim. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengeksplorasi pengetahuan 

kesehatan reproduksi pada remaja panti asuhan di Surabaya. Penelitian ini berpotensi untuk 

menjadi bahan evaluasi panti asuhan dalam pengembangan anak asuhnya. Metode kuantitatif 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi eksploratif pada lima panti asuhan di Surabaya. 

Sampel pada penelitian ini adalah remaja panti asuhan di Surabaya yang berusia 15-19 tahun, 

tinggal di panti asuhan baik yang memiliki orangtua maupun tidak, serta dapat membaca angket 

yang diberikan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data 

penelitian diperoleh melalui tes pengetahuan kesehatan reproduksi dengan jawaban benar 

mendapat satu poin dan jika salah tidak akan mendapatkan poin. Tes tersebut terdiri dari 30 item 

dengan enam aspek, yaitu pubertas, jender, orientasi seksual, perilaku seksual, kekerasan seksual, 

dan infeksi menular seksual. Hasil analisis data rata-rata per aspek pengetahuan kesehatan 

reproduksi pada remaja panti asuhan di Surabaya adalah: pubertas (0,72), jender (0,62), orientasi 

seksual (0,79), perilaku seksual (0,79), kekerasan seksual (0,45), dan infeksi menular seksual 

(0,84). Berdasarkan uji tabulasi silang, variabel yang membedakan tingkat pengetahuan 

kesehatan reproduksi remaja panti asuhan adalah usia dan jenis kelamin. Dapat disimpulkan 

bahwa remaja laki-laki di panti asuhan di Surabaya yang berusia 17-18 tahun membutuhkan 

pengetahuan kesehatan reproduksi, khususnya tentang kekerasan seksual. 

 

Kata kunci: pengetahuan kesehatan reproduksi, remaja, panti asuhan, pubertas 
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LATAR BELAKANG  

 

Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan tidak hanya terbebas dari 

penyakit, kelemahan, serta kecacatan melainkan juga suatu kondisi yang utuh dari jasmani, 

kejiwaan, sosial, dan (Smet, 1994). Definisi kesehatan tersebut sejalan dengan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, yaitu “semua bagian tubuh bebas dari penyakit“. Kesehatan terdiri dari banyak 

hal, misalnya kesehatan jantung, kesehatan liver, kesehatan mata, kesehatan reproduksi, dan lain 

sebagainya. Kesehatan reproduksi (kespro) masih jarang dibahas, khususnya dalam sebuah 

keluarga. Penjelasan tentang kesehatan reproduksi juga dirasa masih kurang karena orangtua dan 

orang dewasa menganggap remaja akan mengerti sendiri jika waktunya telah tiba (Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN], 2006). Selain itu orangtua merasa 

tabu jika membahas tentang seksualitas serta terdapat kesenjangan usia antara orangtua dan 

remaja sehingga remaja tidak mendapatkan informasi yang tepat (Sarwono, 2006). 

Reproduksi berkaitan erat dengan pubertas. Masa pubertas adalah masa penting karena 

pubertas merupakan tanda awal pada masa remaja. Pubertas diartikan sebagai suatu momen 

matang secara fisik dengan proses yang cepat, serta diikuti pertumbuhan hormonal dan tubuh, di 

mana paling utama kelangsungan tersebut pada masa remaja awal (Santrock, 2007). Selain itu 

menurut Hurlock (1980), pubertas adalah masa perkembangan waktu anak-anak yang 

sebelumnya memiliki sistem reproduksi yang belum berfungsi dengan baik berubah sebagai 

makhluk seksual. Pubertas terjadi dalam rentang usia remaja, di mana menurut Erikson (dalam 

Santrock, 2007), usia remaja berkisar antara 10 tahun sampai 20 tahun.  

Ketika memasuki masa remaja terdapat tugas perkembangan yang mengikuti. Seluruh 

tugas perkembangan remaja terpusat pada pengendalian sikap dan perilaku waktu masa anak-

anak sebelum memasuki masa remaja, serta mempersiapkan diri untuk mencapai masa dewasa. 

Selain itu terdapat tugas perkembangan yang sulit pada saat masa remaja, yaitu menyesuaikan 

diri. Penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta lawan jenis 

menjadi sebuah kewajiban bagi remaja. Dalam lingkungan sosialnya, remaja lebih dekat dengan 

teman sebaya sehingga komunikasi lebih sering ke teman-teman sebaya daripada keluarganya. 

Oleh sebab itu sikap, diskusi, peminatan, cara remaja menampilkan diri, dan perilaku masa 

remaja lebih besar dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada keluarga (Hurlock, 1980). 

Pada masa remaja peminatan tentang seks meningkat sehingga remaja terus-menerus 

mengeksplorasi informasi tentang seks. Hal ini terkait erat dengan pubertas remaja di mana 

kematangan organ-organ reproduksi mulai terjadi. Remaja yang berkeinginan mendapat 

informasi dari orang tua tidak banyak sehingga banyak remaja yang mengeksplorasi 

keingintahuannya dari pelajaran tentang kesehatan reproduksi sekolah atau universitas, diskusi 

bersama teman sebaya, buku yang berkaitan dengan seks, membuat eksperimen dengan cara 

masturbasi, saling mencumbu, atau melakukan hubungan seksual (Hurlock, 1980). 

Mengingat remaja berada di masa pubertas yang sangat terkait dengan kesehatan 

reproduksi, penting bagi remaja untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan 

reproduksi. Pengaruh pengetahuan kesehatan reproduksi ditegaskan oleh Ketua BKKBN, Fasli 

Jalal, yang memberi contoh mengenai dampak pengetahuan kesehatan reproduksi di Indonesia 

yang masih rendah. Beberapa dampak negatif yang timbul bagi remaja Indonesia misalnya 

mereka tidak mengetahui waktu terbaik untuk berumah-tangga, kapan usia yang tepat untuk 

hamil, serta berbagai informasi seputar kesehatan reproduksi lainnya.  

Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di Indonesia juga terlihat dari hasil 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 (BPS RI, 2007). Hasil survei 
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tersebut menunjukkan sebanyak 13,3% remaja putri tidak mengetahui perubahan fisik yang akan 

terjadi saat pubertas. Selain itu, sejumlah 47,9% remaja perempuan tidak mengetahui tentang 

periode menstruasi, khususnya masa subur (Albasit, 2013). Berdasarkan penelitian Hartanti dan 

Respati (2012) saat masa remaja selalu disertai kurangnya pengetahuan yang berkaitan tentang 

perubahan diri yang berhubungan erat dengan kesehatan reproduksi. Selain itu Winerungan, 

Hutagaol, dan Wowiling (2013) menyatakan bahwa permasalahan tentang kesehatan reproduksi 

harus ditangani sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan permasalahan kesehatan reproduksi 

terbanyak muncul di negara yang sedang berkembang, salah satunya Indonesia, karena masih 

terbatasnya akses informasi tentang kesehatan reproduksi yang tepat.  

Terdapat beragam risiko kesehatan reproduksi yang remaja hadapi, antara lainnya adalah 

kehamilan tidak direncanakan (KTD), aborsi, infeksi menular seksual, kekerasan seksual, dan 

permasalahan tentang terbatasnya akses informasi dan fasilitas pendidikan tentang kesehatan 

reproduksi (Hartanti & Respati, 2012). Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi juga 

memperbesar kemungkinan remaja untuk melakukan perilaku seks berisiko. Menurut sebuah riset 

di tahun 2010 pada 3.006 remaja berusia 17-24 tahun di daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, 

menunjukkan 20% remaja mengalami KTD dan sebanyak 38,7% melakukan pernikahan dini 

(Albasit, 2013).  

Sebagai upaya pencegahan, BKKBN telah membuat dan melakukan pengembangan 

program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Program tersebut bertujuan agar remaja 

membangun keluarga sejahtera, memiliki perilaku sehat, dan terhindar dari risiko infeksi menular 

seksual (IMS) (Winastri, Sutrisna, Kustrini, & Purbaningsih, 2008). Program KRR dilakukan 

dengan cara memberikan informasi, melayani konseling dan memberikan pendidikan ketrampilan 

(Winastri, Sutrisna, Kustrini, & Purbaningsih, 2008). 

Kegiatan penyebaran informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) sudah dilakukan 

tetapi belum menjangkau semua khalayak.  Pada umumnya selain melalui program KRR yang 

diberikan lewat sekolah, remaja juga mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dari 

lingkungan sosial di luar sekolah, misalnya keluarga dan teman. Terdapat keluarga remaja yang 

menganggap kesehatan reproduksi masih tabu sehingga tidak semua keluarga mau membicarakan 

tentang kesehatan reproduksi dengan para remaja (Fitriana, 2012). Akibatnya banyak remaja 

mencari pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dari sumber yang kurang dapat dipercaya dan 

tidak tepat (Aisyaroh, 2010).   

Di sisi lain ada juga remaja yang tidak tinggal bersama keluarga mereka karena mungkin 

sudah meninggal atau kesulitan ekonomi. Umumnya para remaja tersebut dititipkan di panti 

asuhan. Menurut Erawan (2012), remaja yang memiliki orangtua tetap dapat tinggal di panti 

asuhan dikarenakan orangtuanya kurang memiliki waktu mengurus anak, kurang mendapatkan 

perhatian dari orangtua, dan/atau orangtua melepas tanggung jawabnya.  

Oleh karena ketidak-adaan keluarga, teman di panti asuhan sangat memengaruhi 

lingkungan sosial remaja panti asuhan. Lingkungan interaksi sosial yang utama bagi remaja panti 

asuhan adalah individu yang mengasuh remaja panti asuhan serta teman-teman satu panti asuhan 

(Rahma, 2011). Komunikasi remaja panti asuhan dengan teman sebaya sangat erat. Menurut 

penelitian Hartati dan Respati (2012) komunikasi remaja panti asuhan yang tinggal dan hidup 

bersama, membuat remaja terbuka menceritakan dirinya sendiri secara mendalam kepada teman 

satu panti asuhan tanpa ada batasan. Selain dari teman, remaja panti asuhan juga mendapat 

informasi dari media dengan teknologi tinggi seperti televisi, handphone, komputer, dan lainnya. 

Menurut Indarsita (2006) media massa masa kini memudahkan informasi tentang seks didapatkan 

dari buku, majalah, tabloid, diklat, dan media dengan teknologi tinggi (radio, handphone, televisi, 
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internet, dan sebagainya). Kelemahan pada media elektronik yang dapat diakses secara terbuka 

dapat memberikan informasi yang kurang tepat tentang kesehatan reproduksi.  

Salah satu penelitian yang terkait adalah penelitian tentang hubungan karakteristik, faktor 

predisposisi dan sumber informasi dengan perilaku seksual pada warga binaan sosial di panti 

sosial asuhan oleh Oktavia di tahun 2009. Oktavia menemukan bahwa salah satu panti di Jakarta 

memerlukan penyelenggaraan pendidikan mengenai pengetahuan kesehatan reproduksi seksual. 

Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya program pendidikan mengenai kesehatan reproduksi 

pada remaja yang tinggal di panti asuhan.  

Surabaya dipilih sebagai tempat penelitian tentang pengetahuan kesehatan reproduksi 

remaja panti asuhan terkait beberapa alasan. Pertama adalah Surabaya sebagai salah satu kota 

metropolitan menarik banyak orang dari berbagai daerah di sekitarnya untuk tinggal di kota 

tersebut. Surabaya juga memiliki beberapa pintu masuk, misalnya pelabuhan, bandara, dan 

stasiun sehingga memungkinkan mobilitas penduduk sangat tinggi. Mobilitas ini merupakan 

keunikan terkait pengambilan sampel karena di Surabaya sampel yang ditemukan akan cukup 

beragam. Mobilitas merupakan keunikan dari sampel yang diambil di Surabaya karena 

menyebabkan penduduk kota ini memiliki tinggi keberagaman yang tinggi. 

Menurut Child Protection Specialist Save the Children Indonesia (Suratman dalam 

Bahtera, 2011) Indonesia memiliki panti asuhan berjumlah 8.000 yang terdaftar sehingga 

Indonesia masuk di urutan kedua di dunia sebagai negara yang memiliki panti asuhan terbanyak. 

Akan tetapi jika dihitung dengan jumlah yang belum terdaftar di badan sosial maka jumlah panti 

asuhan di Indonesia mencapai 15.000. Artinya Indonesia dapat menjadi urutan pertama dengan 

jumlah panti asuhan yang terbanyak di dunia (Bahtera, 2011). Surabaya termasuk kota dengan 

terbanyak penduduk setelah Jakarta (Kementerian Dalam Negeri, 2013) dan memiliki 200 panti 

asuhan yang terdaftar di dinas sosial. Jika dengan panti asuhan yang belum terdaftar maka 

jumlahnya bisa lebih dari 200 panti asuhan di Surabaya (Komunikasi pribadi, 2014). Selain itu 

Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di provinsi Jawa 

Timur sebesar 2.801.409 jiwa. Surabaya juga menjadi salah satu kota yang memiliki kasus HIV 

dan AIDS tertinggi di Jawa Timur yakni 3.889 kasus HIV dan kasus AIDS sejumlah 1.266 kasus  

(Dinas Kesehatan RI, 2012). 

Peneliti telah melakukan komunikasi pribadi dengan staf BKKBN. Komunikasi pribadi 

dilakukan untuk mengetahui apakah pernah dilakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi 

pada remaja di panti asuhan. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa BKKBN belum 

menjangkau program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) ke panti asuhan. Berdasarkan 

penelitian terdahulu dan komunikasi pribadi awal, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi tentang 

pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja panti asuhan di Surabaya. Rumusan masalah yang 

diangkat melalui penelitian ini adalah “bagaimana pengetahuan kesehatan reproduksi remaja 

panti asuhan di Surabaya?” Hasil dari penelitian ini berpotensi untuk menjadi bahan evaluasi 

panti asuhan dalam pengembangan anak asuh mereka.  

 

METODOLOGI 

Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi eksploratif pada lima 

panti asuhan di Surabaya. Menurut Arikunto (2006) studi eksplorasi merupakan bagian dari 

penelitian non-eksperimen. Prasetyo dan Jannah (2011) menjelaskan bahwa studi eksploratif 

adalah studi yang menyelami suatu fenomena yang belum pernah ada.  

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah pengetahuan kesehatan reproduksi. 

Pengetahuan kesehatan reproduksi adalah kompetensi individu untuk memanggil kembali ingatan 
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yang terpendam, memproses ingatan tersebut, dan menjelaskan kesehatan reproduksi 

mencangkup definisi kesehatan reproduksi, aspek yang berpengaruh pada proses kesehatan 

reproduksi, dan alat reproduksi (Kencana, 2012). Semakin tinggi skor total maka tingkat 

pengetahuan kesehatan reproduksi semakin tinggi.  

Sampel pada penelitian ini adalah remaja panti asuhan di Surabaya yang berusia 15-19 

tahun, tinggal di panti asuhan baik yang memiliki orangtua maupun tidak, serta dapat membaca 

angket yang diberikan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 

yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan 

yang dikehendaki peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang 

telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2003).  

Data penelitian diperoleh melalui tes pengetahuan kesehatan reproduksi dengan jawaban 

benar mendapat satu poin dan jika salah tidak akan mendapatkan poin. Tes tersebut terdiri dari 30 

item dengan enam aspek, yaitu pubertas, jender, orientasi seksual, perilaku seksual, kekerasan 

seksual, dan infeksi menular seksual. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 38 orang dari lima panti asuhan yang lokasinya 

tersebar di Surabaya. Tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi remaja berdasarkan kelompok 

usia dapat dilihat pada Tabel 1. Sedangkan pengelompokkan tingkat pengetahuan kesehatan 

reproduksi berdasarkan pendidikan yang sedang ditempuh dapat dilihat pada Tabel 2. Pada Tabel 

3 dapat dilihat tabulasi silang antara tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dan jenis 

kelamin. Hasil analisis data rata-rata per aspek pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja 

panti asuhan di Surabaya adalah: pubertas (0,72), jender (0,62), orientasi seksual (0,79), perilaku 

seksual (0,79), kekerasan seksual (0,45), dan infeksi menular seksual (0,84). 

 
Tabel 1. 

Tabulasi Silang Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Kategori Usia 

Kategorisasi 
Usia 

N 
n 15-16 n 17-18 n 19 

Sangat Rendah 0 0% 1 100% 0 0% 1 

Rendah 0 0% 1 100% 0 0% 1 

Sedang 2 25% 6 75% 0 0% 8 

Tinggi 8 47,1% 8 47,1% 1 5,9% 17 

Sangat Tinggi 4 36,4% 6 54,5% 1 9,1% 11 

 
Tabel 2. 

Tabulasi Silang Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Kategori Pendidikan  

Kategorisasi 
Kelas 

N 
n SMP n SMA/SMK n KULIAH 

Sangat Rendah 0 0% 1 100% 0 0% 1 

Rendah 0 0% 1 100% 0 0% 1 

Sedang 3 37,5% 5 62,5% 0 0% 8 

Tinggi 4 23,5% 12 70,6% 1 5,9% 17 

Sangat Tinggi 1 9,1% 8 72,7% 2 18,2% 11 
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Tabel 3. 

Tabulasi Silang Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Jenis Kelamin 

Kategorisasi 
Jenis Kelamin 

N 
N Laki-laki N Perempuan 

Sangat Rendah 1 100% 0 0% 1 

Rendah 1 100% 0 0% 1 

Sedang 6 75% 2 25% 8 

Tinggi 8 47,1% 9 52,9% 17 

Sangat Tinggi 1 9,1% 10 90,9% 11 

 

Berdasarkan paparan data di atas diketahui bahwa subyek dengan rentang usia 17-18 

tahun remaja berjumlah 22 orang (57,9%) dan yang berusia 19 tahun berjumlah dua orang. 

Sebanyak 26 orang (71%) sedang menempuh SMA/SMK dan sebanyak tiga orang mengikuti 

pendidikan tinggi. Seluruh subyek telah mengalami masa pubertas dan sebanyak 42,1% telah 

tinggal di panti asuhan selama 1-3 tahun. Masa pengalaman subyek kali pertama berpacaran di 

usia 15-19 tahun (45%). 

Aspek pengetahuan kesehatan reproduksi dengan rerata terendah adalah kekerasan 

seksual. Menurut survei yang dilakukan beberapa Lembaga Pemerintah Republik Indonesia (RI) 

bersama United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Indonesia dan 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) menunjukkan 1,5 juta remaja mendapat 

kekerasan seksual (Rofiq, 2014). Kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh remaja perempuan 

tetapi juga dialami oleh remaja laki-laki. Pendapat ini didukung oleh Komnas Perempuan (2011) 

yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. 

Sedangkan korban dari kekerasan seksual tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki dapat 

mengalami hal serupa.  

Walau demikian membahas seksualitas, termasuk kekerasan seksual, masih dipandang 

tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merasa tidak nyaman 

membahas soal kekerasan seksual, apalagi jika korbannya adalah remaja atau anak-anak. Kasus 

kekerasan seksual juga cenderung tidak dibiarkan muncul ke media massa karena umumnya, 

pelaku adalah keluarga atau kenalan dekat korban. Korban juga umumnya tidak melapor karena 

pelakunya adalah orang yang dikenal baik korban atau korban tidak menyadari dirinya menjadi 

korban (Elliott, 2004). Hal ini menyebabkan konsep kekerasan seksual menjadi konsep yang 

asing bagi beberapa golongan masyarakat, dalam hal ini adalah remaja panti asuhan, sehingga 

pengetahuan mereka mengenai kekerasan seksual cenderung rendah. 

Selain itu, dari sudut pandang masyarakat umum masih melihat kekerasan seksual sebagai 

kekerasan secara umum. Hal tersebut dikarenakan terdapat pandangan masyarakat yang 

dipengaruhi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana kekerasan seksual hanya 

dianggap sebagai masalah moral saja. Padahal korban dari kekerasan seksual dapat mengalami 

rasa inferior yang mendalam sehingga dapat mengakibatkan pemikiran tidak ingin meneruskan 

hidup lebih lama (Komnas Perempuan, 2011). Kondisi sosial-budaya tersebut diduga menjadi 

faktor pengetahuan kekerasan seksual rendah. Hal ini didukung dari wawancara ke salah satu 

remaja panti asuhan bahwa saat subyek menjadi responden penelitian ini dia belum memahami 

kekerasan seksual secara jelas. Akan tetapi remaja panti asuhan merasa mengerti tentang 

kekerasan seksual setelah maraknya pemberitaan kekerasan seksual pada anak di televisi. 

(Komunikasi pribadi, 2014).  
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Di sisi lain pengetahuan tentang infeksi menular merupakan aspek pengetahuan kesehatan 

reproduksi yang paling tinggi dari ke enam aspek. Hasil wawancara ke salah satu subyek 

menunjukkan bahwa infeksi menular seksual yang mereka ketahui umumnya seputar Human 

Immunodeficiency Virus (HIV). Menurut Sugiyanto dan Suharyo (2011) di beberapa sekolah 

tingkat menengah pertama telah diberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR). Topik 

yang banyak dibahas adalah mengenai infeksi menular seksual. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa dengan pemberian KRR di beberapa sekolah, pengetahuan remaja tentang 

kesehatan reproduksi dapat meningkat, khususnya mengenai infeksi menular seksual.  

Faktor lain yang menarik untuk dibahas adalah jenis kelamin. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengetahuan kesehatan reproduksi yang dimiliki oleh remaja perempuan 

lebih tinggi dibanding remaja laki-laki. Hal ini dijelaskan oleh Faturochman (1992) bahwa remaja 

laki-laki lebih permisif daripada remaja perempuan. Hal itu membuat remaja laki-laki bersikap 

lebih cuek dalam hal sehari-hari termasuk mengenai kesehatan reproduksi. Di samping itu, 

remaja laki-laki cenderung berdiskusi dengan rekan laki-laki sebayanya mengenai hal-hal seksual 

sehingga informasi yang diperoleh cenderung tidak akurat karena hanya berdasarkan cerita yang 

validitasnya tidak diketahui. Selain itu pendidikan kesehatan reproduksi di negara berkembang 

masih rendah dan laki-laki jarang memedulikan hal seperti itu bahkan ketika ada penyuluhan atau 

pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi (Sonfield, 2004). Hal ini juga serupa dengan 

komunikasi pribadi peneliti dengan dua remaja panti asuhan. Satu laki-laki dan satu perempuan 

yang berpartisipasi dan dari komunikasi dengan keduanya terdapat perbedaan yang jelas. Remaja 

perempuan memaparkan lebih banyak informasi berkaitan dengan pengalamannya tentang 

kesehatan reproduksi daripada remaja laki-laki.  

 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengetahuan kesehatan reproduksi 

remaja panti asuhan di Surabaya. Berdasarkan data yang dikumpulkan diketahui bahwa aspek 

pengetahuan kesehatan reproduksi yang tertinggi pada remaja panti asuhan adalah tentang infeksi 

menular seksual. Berdasarkan tabulasi silang, hal yang membedakan tingkat pengetahuan 

kesehatan reproduksi remaja panti asuhan adalah usia dan jenis kelamin. Dapat disimpulkan 

bahwa remaja laki-laki di panti asuhan di Surabaya yang berusia 17-18 tahun membutuhkan 

pengetahuan kesehatan reproduksi, khususnya tentang kekerasan seksual. 
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