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                                BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

  Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 

merupakan kumpulan gejala penyakit yang untuk pertama kali 

dilaporkan pada tahun 1981 di Amerika Serikat. Penyebabnya, 

yaitu human immuno deficiency virus (HIV), yang telah di 

identifikasi pada tahun 1983 (Depkes RI 2003-2007). 

Permasalahan HIV-AIDS bukan saja menjadi masalah nasional 

akan tetapi sudah menjadi masalah global, karena lebih dari 40 

juta jiwa manusia di dunia hidup dengan HIV (DepKes RI, 

2007). 

  Joint United Nations Programme on HIV and AIDS 

(UNAIDS) melaporkan sepanjang tahun 2007, di seluruh dunia 

terdapat sekitar 33 juta orang dengan HIV (ODHA). Lebih dari 

7.400 orang per hari terinfeksi HIV (3.200 perempuan, 2.900 

berusia 15-24 tahun). Sampai dengan tahun 2005 di seluruh 

dunia terdapat sekitar 15 juta anak yatim piatu karena 

banyaknya kematian orang dewasa akibat AIDS (KPAN, 2009). 
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   HIV/AIDS telah menjadi pandemi yang 

mengkhawatirkan. Pola perkembangan penyakit HIV/AIDS 

seperti fenomena gunung es, bahwa orang terinfeksi HIV 

maupun kasus AIDS yang diketahui atau terlaporkan, hanyalah 

bagian kecil dari jumlah yang sebenarnya. AIDS mempunyai 

“window period” yaitu diperlukan waktu yang lama untuk orang 

yang telah terinfeksi HIV untuk bereaksi terhadap virus dengan 

menciptakan antibodi HIV dan fase asimptomatik (tanpa gejala) 

yang relatif panjang dalam perjalanan penyakitnya (KPAN, 

2011). 

 Epidemi HIV di Indonesia telah berlangsung selama 

20 tahun terhitung dari tahun 1986. Sejak tahun 2000 epidemi 

tersebut sudah mencapai tahap terkonsentrasi pada beberapa 

sub-populasi beresiko tinggi yaitu pengguna narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) suntik (penasun), 

waria dan Penjaja Seks Komersial (PSK) dan LSL / lelaki suka 

lelaki di beberapa kota mencapai lebih dari 5% (Badan Pusat 

Statistik dan Depkes RI, 2007).  

  Data resmi DepKes RI akhir bulan September 2007 

jumlah orang dengan HIV dan AIDS tercatat sebanyak 16.288 

kasus yang terdiri dari 5.904 kasus HIV dan 10.384 kasus 

AIDS. Apabila dilihat dari umurnya  terbesar pada kelompok 
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umur 20-29 tahun yaitu sebanyak 53,80%, kemudian disusul 

kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 27,9% dan kelompok 

umur 40-49 tahun sebanyak 8,19%. Jadi untuk usia 20-49 

tahun sebanyak 88,89%, yang berarti hampir semua penderita 

pada usia produktif. Faktor penyebabnya yaitu pengguna 

Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) 49,5%, 

kelompok heteroseksual 42% dan homoseksual 4%. 

  Di Indonesia jumlah pasien AIDS hingga September 

2010, adalah 22.726 orang. Data tersebut berasal dari 32 

provinsi dan 300 kabupaten/kota. Dilihat dari faktor penularan, 

hubungan heteroseksual menjadi penyebab utama penularan 

(51,3%) disusul penggunaan jarum suntik (39,6%), lelaki seks 

dengan lelaki (3,1%) dan penularan melalui perinatal 2,6%. 

Kelompok usia 20-29 tahun masih menjadi kelompok usia 

tertinggi dengan 47,8%, disusul kelompok umur 30-39 tahun 

(31%) dan 40-49 tahun (9,2%) (Laporan Triwulan Kemenkes, 

September 2010). 

  Untuk provinsi Jawa Tengah tingkat penyebaran 

HIV/AIDS mulai mengkhawatirkan. Dari sekitar 1000 kasus 

yang terdata pada 2006, jumlahnya kini meningkat menjadi 

sekitar 10 ribu kasus. Data LSM pegiat penuntas penyakit HIV-

AIDS per akhir 2011 mencatat penderita HIV-AIDS mencapai 
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10 ribu orang, namun jumlah tersebut belum terdata  

menyeluruh. Penderita penyakit mematikan tersebut 

didominasi dari kalangan remaja. Penyakit yang menyerang 

usia remaja hingga dewasa ini diduga akibat pola seks yang 

keliru seperti gonta-ganti pasangan, dan hubungan seks 

pranikah (dalam Republika Online, 31 Januari 2012 ). 

  Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2012 sebanyak 4.299 kasus. Ini berarti baru 

39,75% dari keseluruhan penderita yang ada. Dari angka 4.299 

kasus, sebanyak 2400 diantaranya terserang HIV dan 1899 

terjangkit AIDS. Sekitar 555 orang diantaranya telah meniggal 

dunia akibat serangan penyakit tersebut. Faktor resiko 

penularan HIV-AIDS sebanyak 78% karena heteroseksual, 

homoseksual 4%, Injecting Drug User (IDU) 13%, dan perinatal 

5% ( dalam Republika Online, 31 Januari 2012 ).  

  Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Kota (DKK) 

Salatiga, pada tahun 2011 tercatat 124 orang penderita 

HIV/AIDS. Pada bulan Januari-Februari pada tahun 2012 

ditemukan 4 penderita, sampai bulan Februari 2012 total 

penderita HIV-AIDS di Salatiga tercatat 128 orang. Dengan 

presentase sebanyak 54% berasal dari heteroseksual, seks 

bebas dan 46% dari pengguna narkoba. Menurut Kepala Dinas 
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Kesehatan Kota jumlah penderita di Salatiga kemungkinan bisa 

bertambah dimungkinkan banyak penderita yang enggan 

melaporkan sakitnya dengan alasan berbagai hal termasuk 

malu (dalam Suara Merdeka 14 Pebruari, 2012).  

   Remaja adalah kelompok usia yang beresiko tinggi 

untuk terkena HIV/AIDS. Di Amerika Serikat, sekitar 45.433 

orang yang berusia 13-24 tahun telah terdiagnosa penyakit 

AIDS pada akhir 2007. Sedangkan di Indonesia sendiri, 

berdasarkan data Sub Direktorat AIDS dan Penyakit Menular 

Seksual Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan (PP&PL) Kemenkes untuk triwulan kedua tahun 

2010, proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi dilaporkan pada 

kelompok umur 20-29 tahun sebesar 48,1 %. Pada kelompok 

umur tersebut, sebagian masuk pada kategori remaja (15-24 

tahun).  

  Masa remaja (adolescent) berada pada kelompok 

usia 12-21 tahun. Remaja mengalami perubahan–perubahan 

penting baik secara biologis, kognitif, emosional dan sosial 

(Hurlock, 2004). Salah satu perubahan penting dari sisi biologis 

adalah seksualitas. Pada perkembangan seksualitas ini, minat 

seks remaja meningkat, sehingga mereka mengeksplorasi diri 
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dalam hal seksualitas dan mengintegrasikan seksualitasnya ke 

dalam identitas diri (Santrock, 2007). 

  Eksplorasi seksual remaja yang dimaksud adalah 

proses remaja mengembangkan diri untuk mencapai identitas 

seksual yang matang dan bermakna, seperti apakah mereka 

memiliki daya tarik seksual untuk lawan jenisnya, bagaimana 

caranya berperilaku seksi dan bagaimana kehidupan seksual 

mereka matang di masa depan (Sarwono, 2009). 

  Eksplorasi seksualitas ini tidak hanya menjadi masa 

yang penting karena mereka dapat mencapai identitas diri, 

namun juga memiliki masa yang rawan karena dapat 

memunculkan potensi persoalan-persoalan (Santrock, 2007). 

Kerawanan muncul saat remaja cenderung memperlihatkan 

suatu bentuk egosentrisme mereka yang memandang dirinya 

sebagai sosok yang unik, kebal dan tidak terkalahkan. Hal ini 

akan membuat mereka terlibat dalam perilaku yang ceroboh 

seperti melakukan masturbasi, bercumbu/bersenggama, 

sebagian dari mereka juga beranggapan bahwa tidak akan 

hamil apabila melakukan hubungan seksual tanpa alat 

kontrasepsi (Soetjiningsih, 2004). 
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  Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi UI 

(1987) menunjukkan 2% responden dari anak SLTA telah 

melakukan hubungan seksual, sedangkan penelitian yang 

dilakukan Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Dinas 

Kesehatan Jawa Tengah (1995) mengenai perilaku seks anak 

SLTA menunjukkan bahwa 10% telah melakukan hubungan 

seksual. Penelitian Taufik (2005) pada siswa SMA di Surakarta 

mengenai perilaku seksual remaja dengan sampel berjumlah 

1.250 orang (611 laki-laki dan 639 perempuan), hasil penelitian 

tersebut menunjukkan beberapa perilaku seksual beresiko 

yang menonjol yaitu ciuman bibir 10,53%, melakukan ciuman 

5,6%, melakukan onani/masturbasi 4,23% dan melakukan 

hubungan seks sebanyak 3,09% (dalam Darmasih, 2009). 

  Penelitian yang dilakukan oleh berbagai institusi di 

Indonesia selama kurun waktu tahun 1993-2002 menemukan 

bahwa 5-10% wanita dan 18-38% pria muda berusia 16-24 

tahun telah melakukan hubungan seksual pranikah dengan 

pasangan yang seusia mereka 3-5 kali. Data Depkes RI tahun 

2006 menunjukkan sekitar satu juta remaja pria (5%) dan 200 

ribu remaja wanita (1%) secara terbuka menyatakan bahwa 

mereka pernah melakukan hubungan seksual (Suryoputro, 

dkk., 2006). Beberapa data di Indonesia juga menunjukkan 



8 

 

dampak perilaku seksual beresiko  sekitar 11,8 juta remaja 

yang berusia 15 hingga 24 tahun menderita AIDS  

(Wawizynski, 2009). Perkiraan dari BKKBN tahun 2007, ada 

sekitar 2 juta kasus aborsi remaja setiap tahunnya. 

  Hasan (2006) menyebutkan, sebanyak 28,6% remaja 

Bali memandang seks pranikah sebagai hal yang boleh 

dilakukan. Dari jumlah itu 15,5% diantaranya memandang hal 

itu tanpa syarat, dan 13,1% membolehkannya dengan syarat 

hubungan seks pranikah itu dilanjutkan ke pernikahan. Dari 

penelitian yang melibatkan 1.168 responden remaja di 9 

Kabupaten atau Kota di Bali itu terlihat pula bahwa remaja 

yang beranggapan seks pranikah sebagai hal yang biasa 

23,5% berlatar belakang pendidikan SMA, 20,7 % perguruan 

tinggi, dan 13,1% berpendidikan SMP. Remaja yang 

membolehkan dengan syarat harus menikah 27,6% berlatar 

belakang pendidikan perguruan tinggi, 19,1% dari SMA dan 

11,8% dari SMP. Dari penelitian di atas sikap remaja yang 

mendukung seks pranikah mempunyai presentase yang cukup 

besar yaitu 28,6%. Hal ini perlu dikurangi atau diperkecil, 

karena menurut Miles (2000) hubungan seks pranikah 

bertentangan dengan kehendak Tuhan. Selain itu, seks 

pranikah menimbulkan adanya bahaya kehamilan, penularan 
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penyakit kelamin salah satunya HIV/AIDS, merusak sikap dan 

konsep pemuda tentang seks dan timbulnya rasa bersalah. 

  Melihat kenyataan ini, sebenarnya cukup waktu untuk 

remaja putra-putri mempersiapkan dirinya mencegah hal-hal 

yang tidak dikehendaki. Akan tetapi, pada umumnya mereka 

memasuki usia remaja tanpa pengetahuan yang memadai 

tentang seks. Selama hubungan pacaran berlangsung 

pengetahuan itu bukan saja tidak bertambah, akan tetapi 

malah bertambah dengan informasi–informasi yang salah 

(Sarwono, 2011). Remaja juga sangat rentan terhadap 

masalah HIV/AIDS dengan alasan para remaja masih belum 

bijak dalam mengambil keputusan sehingga mudah sekali 

terpengaruh oleh hal negatif seperti narkoba dan seks bebas 

yang merupakan faktor utama penyebab HIV/AIDS. Banyaknya 

penderita HIV/AIDS di kalangan remaja memerlukan 

penanganan yang serius dan sistematis dengan melibatkan 

pihak terkait seperti orang tua dan sekolah. 

  Untuk mengatasi HIV/AIDS, hingga saat ini belum 

ditemukan obat yang efektif, sehingga upaya pencegahan 

terhadap resiko penularan merupakan hal yang sangat penting. 

Salah satu strategi pencegahan dilakukan melalui kegiatan 

sosialisasi atau pemberian pendidikan kesehatan dan 
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peningkatan pengetahuan yang benar mengenai patofisiologi 

HIV dan cara penularannya menjadi sangat penting untuk 

diketahui oleh setiap orang khususnya pada remaja yang 

sangat rentan terhadap perilaku yang dapat membantu 

mencegah penyebaran HIV/AIDS (KPAN, 2006). 

  Informasi tentang HIV/AIDS yang diperoleh remaja 

tidak terlepas dari kalangan dewasa. Selama ini informasi 

tentang HIV/AIDS yang disampaikan ke masyarakat terutama 

kepada remaja, selalu dibalut dengan norma, moral, dan 

agama sehingga fakta medis tentang HIV/AIDS hilang karena 

yang muncul hanya mitos (anggapan yang salah) tentang 

HIV/AIDS (Kompas online, 30 November 2010). 

  Tidak dapat diingkari lagi bahwa keluarga merupakan 

lingkungan primer bagi setiap individu, sejak lahir hingga 

datangnya masa meninggalkan rumah untuk membentuk 

keluarga baru. Sebelum remaja mengenal lingkungan yang 

lebih luas, remaja terlebih dahulu mengenal lingkungan 

keluarganya. Karena itu, sebelum ia mengenal norma-norma 

dan nilai-nilai dari masyarakat umum, remaja terlebih dahulu 

menyerap norma dan nilai yang berlaku dalam keluarga untuk 

dijadikan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, 

informasi dan pendidikan HIV/AIDS, seks seharusnya tetap 
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dimulai dari rumah khususnya yang dilakukan oleh orangtua 

(Sarwono, 2011). 

  Kemal Siregar, Deputi Sekretaris Komisi 

Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Bidang 

Pengembangan Program mengatakan, salah satu indikator 

kinerja pengendalian HIV/AIDS ialah pengetahuan. Persentase 

perempuan dan laki-laki usia muda (15-24 tahun) yang mampu 

menjawab dengan benar cara-cara pencegahan penularan HIV 

serta menolak pemahaman yang salah mengenai penularan 

HIV baru 14,3 persen (Kompas online, 30 November 2010). 

  Data di atas sangat mengecewakan karena informasi 

yang akurat tentang HIV/AIDS sebenarnya sangat mudah 

untuk didapat, baik di media masa dan internet tersedia 

informasi secara luas.  

 Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan 

Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, 

mengatakan edukasi HIV/AIDS selama ini diintegrasikan ke 

dalam kurikulum melalui Biologi dan Pendidikan Kesehatan 

Jasmani. Selama informasi tidak akurat dan dibalut dengan 

norma, moral dan agama maka selama itu pula informasi yang 

diterima remaja hanya mitos. Akibatnya, remaja tidak 
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mengetahui cara-cara penularan dan pencegahan HIV yang 

akurat (Kompas online, 30 November 2010). 

 Arief Rachman, Ketua Harian Komisi Nasional 

Indonesia untuk UNESCO, mengatakan: ”edukasi tentang 

HIV/AIDS dapat diintegrasikan ke kurikulum yang sudah ada. 

Yang tidak kalah penting ialah sejauh mana integrasi itu benar-

benar terjadi di sekolah.” Yang perlu diperhatikan adalah 

informasi tentang HIV/AIDS yang disampaikan harus akurat 

agar remaja dalam hal ini siswa-siswi bisa mengetahui cara-

cara penularan dan pencegahan yang realistis (Kompas online, 

30 November 2010). 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “hubungan tingkat efektifitas 

pemberian informasi HIV/AIDS oleh orangtua dan sekolah 

dengan keinginan remaja  melakukan seks pranikah”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

  Perkembangan jumlah penderita HIV/AIDS relatif 

cepat meningkat dan sulit dicegah penularannya. Sampai saat 

ini upaya untuk mendapatkan obat atau vaksin yang efektif 

terhadap AIDS belum memperoleh hasil yang memuaskan. 

Dengan demikian yang mendesak untuk dilakukan adalah 
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upaya-upaya pencegahan. Pemberian informasi merupakan 

salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah 

penyalahgunaan seks yang berdampak negatif seperti penyakit 

menular seks salah satunya HIV/AIDS. Akan tetapi di pihak 

lain, ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya 

pemberian informasi seks, karena dikhawatirkan anak remaja 

yang belum saatnya tahu tentang seks mengetahuinya dan 

karena dorongan keingin tahuan yang besar yang ada pada 

remaja, mereka jadi mencoba (Sarwono, 2011). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Fox dan Inazu (1980) 

juga menunjukkan hasil yang mendukung perlunya pendidikan 

seks untuk remaja, khususnya yang dilakukan oleh orangtua. 

Penelitian yang dilakukan terhadap 449 pasangan ibu dan 

anak remaja putri ini membuktikan bahwa makin sering terjadi 

percakapan tentang seks antara ibu dan anak tingkah laku 

seksual anak makin bertanggung jawab. Selanjutnya, mereka  

mengatakan bahwa jika komunikasi antara ibu dan anak 

dilakukan sebelum anak melakukan hubungan seks, maka 

hubungan seks dapat dicegah. Makin awal komunikasi itu 

dilakukan, fungsi pencegahan makin nyata. Tetapi, jika 

komunikasi dialakukan setelah hubungan seks terjadi, maka 

komunikasi itu justru akan mendorong lebih sering 

dilakukannya hubungan seks. Meskipun demikian hal yang 
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terakhir ini, pengaruh positif dan komunikasi itu tetap ada, yaitu 

hubungan seks yang terjadi tidak sampai menimbulkan 

kehamilan yang tidak diharapkan (Fox and Inzu, 1980). 

 Sekolah merupakan lingkungan pendidikan sekunder. 

Bagi anak yang sudah bersekolah, lingkungan yang setiap hari 

dimasukinya selain lingkungan rumah adalah sekolahnya. 

Remaja yang bersekolah umumnya menghabiskan tujuh jam 

sehari di sekolah. Banyaknya waktu yang dihabiskan remaja di 

sekolah akan memberikan pengaruh yang cukup besar 

terhadap perkembangan jiwa remaja (Sarwono, 2011). Sekolah 

dapat dijadikan sarana untuk membekali diri dengan 

pengetahuan dan kemampuan dalam melindungi diri dari 

infeksi HIV/AIDS. Promosi kesehatan perlu diberikan terutama 

kepada anak-anak sekolah. Promosi kesehatan yang diberikan 

pada remaja dapat meningkatkan pengetahuan terhadap AIDS 

sehingga resiko penularan HIV/AIDS saat ini dan di masa yang 

akan datang dapat dikurangi (WHO,1994). 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di 

atas, maka peneliti ingin mengetahui hubungan tingkat 

efektifitas pemberian informasi HIV/AIDS oleh sekolah dan 

orang tua kepada remaja dengan keinginan remaja melakukan 

hubungan seks pranikah. 
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1.3 Batasan Masalah  

 Informasi HIV/AIDS bagi kalangan remaja sangat 

dibutuhkan sehingga dapat mengurangi atau mencegah 

penyalahgunaan seks yang berdampak pada penyakit menular 

seks. Semakin dini pengetahuan HIV/AIDS diberikan, 

harapannya bisa membuat remaja semakin berhati-hati. 

Penelitian ini memfokuskan pada tingkat efektifitas pemberian 

informasi yang diterima pada remaja dari sekolah dan orang 

tua dengan keinginan remaja melakukan seks pranikah di SMA 

Kristen 1 Salatiga. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah ada hubungan antara tingkat efektifitas pemberian 

informasi tentang HIV/AIDS yang diberikan oleh sekolah dan 

orang tua dengan keinginan remaja melakukan seks pranikah. 

1.5 Tujuan penelitian  

1) Tujuan umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat 

efektifitas pemberian informasi tentang HIV/AIDS yang 
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diberikan oleh sekolah dan orang tua dengan keinginan remaja 

melakukan hubungan seks pranikah, di SMA Kristen 1 

Salatiga. 

2) Tujuan Khusus: 

a) Mengetahui tingkat efektifitas pemberian informasi HIV/AIDS 

yang diberikan oleh orang tua dan sekolah 

b) Mengetahui keinginan remaja melakukan hubungan seks 

pranikah. 

1.6 Manfaat penelitian  

1. Manfaat teoretis   

  Sebagai sumbangan ilmu keperawatan khususnya 

keperawatan komunitas. Perawat komunitas dapat 

memberikan informasi dan pendidikan kesehatan kepada 

remaja mengenai informasi HIV/AIDS dan kesehatan 

reproduksi remaja. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi profesi keperawatan  

Sebagai sumbangan aplikatif bagi tenaga kesehatan 

terutama perawat agar lebih meningkatkan perhatian dalam 
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memberikan informasi mengenai HIV-AIDS dan seksual 

pranikah remaja dalam kaitannya dengan pembentukan 

perilaku seksual pranikah. 

b. Bagi sekolah  

Pihak sekolah lebih sering mengadakan/memberikan 

program pendidikan kesehatan terutama berkaitan dengan 

permasalahan kesehatan remaja melalui ceramah, seminar 

untuk meningkatkan pengetahuan remaja terutama 

mengenai HIV/AIDS dan perilaku seksual remaja. 

c.   Bagi orangtua  

Orangtua dapat memberikan perhatian yang lebih kepada 

remaja dalam mendampingi dan memberikan pengertian 

ataupun informasi yang berkaitan dengan permasalahan 

remaja tentang HIV/AIDS maupun perilaku seksual 

d. Bagi remaja  

Membuka wawasan kepada remaja mengenai HIV-AIDS 

dan perilaku seksual pranikah sehingga informasi yang di 

terima lebih tepat. 

e. Bagi penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi 

penelitian lebih lanjut tentang kesehatan remaja dan 

permasalahannya dan memberikan ketrampilan serta 
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menambah pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan 

ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh di bangku kuliah 

Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga. 

 

 


