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ABSTRAK
Indonesia memperkirakan tahun 2020 terdapat 44,2 juta jiwa remaja, namun
banyaknya jumlah remaja tersebut tidak diikuti dengan perbaikan masalah kesehatan
reproduksi. Berdasarkan data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) diketahui
bahwa terdapat 10% remaja yang pernah melakukan hubungan seksual. Pandemi
Covid-19 berpengaruh pada menurunnya akses layanan kesehatan reproduksi dan
keluarga berencana, termasuk layanan kesehatan ramah remaja karena prioritas
layanan pada fasilitas-fasilitas kesehatan yaitu untuk penanggulangan Covid-19.
Tujuan penelitian ini adalah melihat perbedaan sikap remaja terkait perilaku seksual
remaja sebelum Covid dan selama Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian crosssectional dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui survei secara
daring. Pengumpulan data dilakukan pada bulan September-Oktober 2020 di 10
Provinsi lembaga ASV bekerja, yaitu: Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa
Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT dan Papua. Sampel penelitian adalah
831 remaja berusia 18 hingga 24 tahun. Variabel yang diukur dalam penelitian ini
adalah usia, gender, kota asal, tingkat pendidikan, dan sikap remaja terkait perilaku
seksual (remaja boleh berpelukan, berciuman, necking, hingga petting) sebelum dan
selama Covid-19. Sikap diukur dengan skala likert 1-5 (sangat tidak setuju-sangat
setuju). Data ditampilkan secara deskriptif dan uji beda (Wilcoxon). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari 831 remaja, sebagian besar (73,2%) adalah perempuan. Ratarata usia responden remaja adalah 21 tahun. Persebaran responden di 10 kota hampir
rata kecuali cukup terbatas di Kota Bengkulu. Tingkat pendidikan responden sebagian
besar adalah tamat SMA. Sikap remaja sebelum covid menyatakan 18,3% setuju remaja
boleh melakukan perilaku seksual yaitu berpelukan dan 11% setuju remaja boleh
berciuman, namun selama covid terlihat penurunan respon yaitu hanya 4,3% yang
setuju remaja boleh berpelukan dan 2,8% setuju remaja boleh berciuman. Secara
deskriptif terjadi perubahan sikap terkait perilaku seksual remaja sebelum dan selama
Covid-19. Upaya pencegahan Covid-19 dengan adanya social distancing berdampak pada
perubahan sikap remaja dalam hal perilaku seksual yang boleh dilakukan di era covid.
Hal ini menandakan Covid-19 akan berdampak positif bagi perubahan sikap remaja
terkait perilaku seksual. Nantinya bila covid-19 selesai remaja diharapkan tetap
memiliki sikap positif terhadap perubahan perilaku seksual yang boleh dilakukan oleh
remaja guna meningkatkan kesehatan reproduksinya.
Kata Kunci : Covid; perilaku seksual; remaja
1.

PENDAHULUAN
Hak
Kesehatan Seksual dan
Reproduksi (HKSR) meliputi hak semua
individu untuk membuat keputusan

mengenai
aktivitas
seksual
dan
reproduksi mereka yang bebas dari
diskriminasi, paksaan dan kekerasan [l].
HKSR mencangkup beberapa isu
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termasuk
didalamnya
layanan
kesehatan seksual dan reproduksi,
pendidikan seksual yang komprehensif
serta penghapusan kekerasan berbasis
gender.
Indonesia memperkirakan tahun
2020 terdapat 44,2 juta jiwa remaja,
namun banyaknya jumlah remaja
tersebut tidak diikuti dengan perbaikan
masalah
kesehatan
reproduksi
[2].UNFPA mendefinisikan anak muda
(youth)
yaitu
15-24
tahun
[3].
Berdasarkan data Survey Demografi
Kesehatan Indonesia (SDKI) diketahui
bahwa terdapat 10% remaja yang
pernah melakukan hubungan seksual
[4].
Pemerintah
Indonesia
telah
menetapkan status darurat bencana
yang terkait dengan adanya pandemik
Covid-19.
Pemerintah
mengambil
kebijakan untuk menerapkan physical
distancing untuk memutus penyebaran
Covid-19. Masyarakat dihimbau untuk
tidak melakukan kontak langsung
dengan orang lain serta menghindari
kerumunan dan tidak mendatangi
acara-acara yang menghadirkan massa
yang banyak. Seperti halnya aktifitasaktifitas belajar, bekerja dan beribadah,
semua dilaksanakan dari rumah [5].
Pandemi Covid-19 berpengaruh
pada menurunnya akses layanan
kesehatan reproduksi dan keluarga
berencana, termasuk layanan kesehatan
ramah remaja karena prioritas layanan
pada fasilitas-fasilitas kesehatan yaitu
untuk penanggulangan Covid-19 [6].
Remaja merupakan kelompok yang
paling terdampak karena adanya
perubahan
pola
sekolah
menjadi
pembelajaran jarak jauh secara daring.
Terdapat 107 negara di dunia
yang mengubah pola belajar menjadi
belajar secara virtual sebagai dampak
dari penyebaran virus corona [7]. Di
Indonesia, sebanyak 94% sekolah yang
berada dalam zona merah telah beralih
metode
pembelajaran
dengan
pembelajaran jarak jauh secara daring
sejak
Maret
2020
[8].
Namun,
berdasarkan data survey save the
2

children (2020) hanya 25% guru yang
memiliki akses ke situs web pendidikan
dan/atau platform pembelajaran daring,
hampir setengah dari guru yang dalam
survey mengakui bahwa mereka tidak
secara teratur memeriksa partisipasi
murid mereka dan hanya 59% guru
yang memberikan umpan balik pada
tugas - tugas yang diberikan ke siswa
[9]. Hal ini tentunya mempengaruhi
kualitas dalam penyampaian informasi
pada siswa baik itu terkait dengan
pelajaran di kelas maupun pendidikan
kesehatan reproduksi dan seksualitas.
Sikap remaja mengenai perilaku
seksual berdasarkan data Laporan
Survei Demografi Kesehatan Indonesia
(SDKI) tahun 2012 menunjukkan
adanya
penurunan
sikap
remaja
terhadap
pentingnya
menjaga
keperawanan sebesar 32% pada remaja
laki-laki dan 22% pada remaja
perempuan [10]. Selain itu, terjadi
peningkatan perilaku seksual remaja
dalam berpacaran, dimana perilaku
tersebut tidak sedikit yang telah sampai
pada tahap perilaku berisiko, yaitu
perilaku pegangan tangan pada remaja
laki-laki dan perempuan mengalami
peningkatan sebesar 21,9% pada remaja
laki-laki dan 4,8% pada remaja
perempuan. Kemudian, berciuman bibir
meningkat pada remaja laki-laki dan
perempuan
masing-masing
sebesar
24,9% dan 10,3%. Demikian juga dengan
perilaku petting meningkat sebesar
15,5% pada remaja laki-laki dan 12,6%
pada remaja perempuan.
Perilaku remaja berdasarkan data
CHAMPSEA and Mogrant
(Child
Health Parents in South East Asian)
yang dilaksanakan di Jawa Barat dan
Jawa Timur tahun 2016 menunjukkan
bahwa remaja yang tinggal di pedesaan
juga telah melakukan perilaku seksual
berisiko.
Data
CHAMPSEA
2016
menunjukkan bahwa terdapat 5,07 %
remaja yang belum menikah telah
melakukan hubungan seksual pranikah.
Berdasarkan lingkungan sosial remaja,
terdapar 28,74% responden
yang
memiliki teman yang telah melakukan
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hubungan seksual pranikah, serta ada
yang menganjurkan dan memaksa
responden untuk melakukan hubungan
seksual pranikah [11].
Tujuan penelitian ini adalah
melihat perbedaan sikap remaja terkait
perilaku seksual remaja sebelum Covid
dan selama Covid-19.
2.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian
ini
merupakan
penelitian
cross-sectional
dengan
menggunakan
data
primer
yang
dikumpulkan melalui survei secara
daring. Pengumpulan data dilakukan
dari 22 September - 6 Oktober 2020 di
10 Provinsi lembaga ASV bekerja, yaitu:
Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI
Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogjakarta,
Jawa Timur, Bali, NTT dan Papua.
Sampel penelitian adalah 831 remaja
berusia 18 hingga 24 tahun.
Variabel yang diukur dalam
penelitian ini adalah usia, gender, kota

asal, tingkat pendidikan, dan sikap
remaja terkait perilaku seksual (remaja
boleh berpelukan, berciuman, necking,
hingga petting) sebelum dan selama
Covid-19. Sikap diukur dengan skala
likert 1-5 (sangat setuju-sangat tidak
setuju) pada 4 jenis perilaku seksual.
Data ditampilkan secara deskriptif.
Variabel sikap dinilai dengan skoring 4
jenis perilaku seksual. Perbedaan sikap
sebelum pandemi dan selama pandemi
diuji dengan uji wilcoxon signed rank
test karena distribusi data tidak
normal.Dikatakan
ada
perbedaan
apabila p-value<0,05.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari 831 remaja, sebagian besar
(73,2%) adalah perempuan (Tabel 1).
Rata-rata usia responden remaja adalah
21 tahun. Tabel 1 menunjukkan Tingkat
pendidikan responden sebagian besar
adalah
tamat
SMA.

Tabel 1. Karakteristik Demografi
Karakteristik
f
%
Demografi
Gender
Laki-laki

221

26,59

Perempuan

608

73,16

Trangender

2

0,24

18 tahun

116

13,96

19 tahun

87

10,47

20 tahun

118

14,20

21 tahun

120

14,44

22 tahun

141

16,97

23 tahun

114

13,72

24 tahun

135

16,25

Tidak Sekolah

1

0,12

Tamat SD atau
sederajat
Tamat SMP atau
sederajat
Tamat SMA atau
sederajat

2

0,24

42

5,05

523

62,94

Usia

Pendidikan terakhir

3
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Tamat diploma atau
sederajat
Tamat Sarjana

42

5,05

210

25,27

11

1,32

Lainnya

Sumber :Hasil Analisis Data Penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa
persebaran responden di 10 kota yang
hampir
merata
dengan
tingkat
prosentase 6%, kecuali terbatas di Kota
Bengkulu
menunjukkan
angka
persebaran sebesar 2%. Gambar 2
menunjukkan sikap remaja sebelum
covid menyatakan 18,3% setuju remaja

boleh melakukan perilaku seksual yaitu
berpelukan dan 11% setuju remaja boleh
berciuman, namun selama covid terlihat
penurunan respon yaitu hanya 4,3%
yang setuju remaja boleh berpelukan
dan
2,8%
setuju
remaja
boleh
berciuman.

Persebaran Keterlibatan Remaja di 10
Provinsi
Bali

7% 11%
15%

2%

Bengkulu
DI Yogjakarta

11%

8%

DKI Jakarta

11%

11%
14%

Jambi

10%

Jawa Tengah
Jawa Timur

Gambar 1. Persebaran keterlibatan remaja
Sumber :Hasil Analisis Data Penelitian

Gambar 2 menunjukkan Secara
deskriptif terjadi perubahan sikap

terkait perilaku seksual remaja sebelum
dan selama Covid-19.

Respon Sikap Remaja terkait
Perilaku Seksual Sebelum dan Selam
Pandemi
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

N/A

Gambar 2. Deskripsi Respon Sikap Remaja sebelum dan selama Covid terkait Perilaku Seksual
Sumber :Hasil Analisis Data Penelitian
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Tabel
2
menunjukkan
nilai
minimal dan maksimal skoring pada 4
jenis sikap terhadap perilaku seksual
sebelum dan selama covid sama yaitu 020. Bila diuji dengan normalitas data,
maka data tidak terdistribusi dengan
normal. Nilai median digunakan untuk
memperlihatkan
perbedaan
data
sebelum covid dan selama covid. Maka

nilai median selama covid jauh lebih
besar dibandingkan dengan sebelum
covid, artinya responden menjawab
“tidak setuju” hingga “sangat tidak
setuju” bertambah selama covid. Nilai p
value uji wilcoxon signed rank test
menunjukkan nilai 0,000 <0,05 artinya
terdapat perbedaan yang signifikan
sikap sebelum dan selama pandemi.

Tabel 2. Analisis Perbedaan Sikap Remaja Mengenai Perilaku Seksual sebelum dan selama
Pandemi

Variable Min Max Median IQR
Sikap
Pre
Sikap
Post

0

20

16

7

0

20

19

4

pvalue
0,000

Sumber :Hasil Analisis Data Penelitian

Pembahasan
Penelitian maupun penilaian
cepat menunjukkan bahwa pandemi
global Covid-19 telah mengganggu
semua
aspek
kehidupan
remaja,
termasuk
pendidikan,
mata
pencaharian, dan hubungan sosial, serta
pola pemberian layanan kesehatan
seksual dan reproduksi kepada remaja.
Kebijakan-kebijakan
pencegahan
transmisi Covid-19 oleh pemerintah
seperti penutupan sekolah, penutupan
tempat kerja, pengurangan jumlah
sarana transportasi publik, pembatasan
aktivitas luar rumah, melakukan isolasi
mandiri, dan sebagainya ditengarai
berpengaruh terhadap perubahan akses
remaja kepada informasi dan layanan
Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
(HKSR).
Hasil
penelitian
menemukan
bahwa dalam masa pandemi, sikap
remaja mengenai perilaku seksual
berubah dan meningkat menjadi lebih
baik. Pengetahuan, sikap dan perilaku
adalah teori yang telah banyak
digunakan di seluruh dunia untuk
berbagai aplikasi dalam kesehatan
masyarakat, berdasarkan prinsip bahwa
peningkatan
pengetahuan
akan
menghasilkan perubahan sikap dan

perilaku untuk meminimalkan beban
penyakit [12].
Penelitian lain juga mengatakan
bahwa Sikap yang diambil diawali dari
pengetahuan
yang
dipersepsikan
sebagai sesuatu hal yang baik atau
positif maupun tidak baik atau negatif,
kemudian diinternalisasikan ke dalam
dirinya. Hal semacam ini diketahui
akan mempengaruhi perilaku. Jika yang
dipersepsikan tersebut bersifat positif,
maka seseorang cenderung berperilaku
sesuai dengan persepsinya, sebab ia
merasa
setuju
dengan
yang
diketahuinya. Namun sebaliknya, jika ia
mempersepsikan secara negatif, maka ia
pun cenderung menghindari atau tidak
melakukan apa yang dipersepsikan ke
dalam perilakunya. Dengan kata lain,
seseorang yang memiliki sikap positif
akan menunjukkan perilaku yang positif
pula.
Maka,
dalam
hal
ini
kecenderungan
remaja
berperilaku
seksual akan dipengaruhi oleh sikapnya,
yaitu suka dan tidak suka, atau setuju
dan tidak setuju [13].
Penelitian ini masih terbatas
dalam perubahan sikap remaja dalam
era covid, perlu adanya penelitian
lanjutan mengenai faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi perubahan sikap
5
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remaja di era covid. Meskipun terbatas
namun adanya data dasar ini dapat
dijadikan
suatu
dasar
dalam
pengambilan dasar program terkait
remaja di masa Covid ini.
KESIMPULAN
Upaya
pencegahan
Covid-19
dengan
adanya
social
distancing
berdampak pada perubahan sikap
remaja dalam hal perilaku seksual yang
boleh dilakukan di era covid. Hal ini
menandakan Covid-19 akan berdampak
positif bagi perubahan sikap remaja
terkait perilaku seksual. Nantinya bila
covid-19
telah
selesai,
remaja
diharapkan tetap memiliki sikap positif
terhadap perubahan perilaku seksual
yang boleh dilakukan oleh remaja guna
meningkatkan
kesehatan
reproduksinya.

Strategi
Layanan
Menikah
[3]

[4]

[5]
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