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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Wilayah Penelitian 

SMP Negeri 12 Yogyakarta merupakan salah satu Sekolah 

Menengah Pertama yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. SMP 

Negeri 12 Yogyakarta memiliki 15 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 

3 ruang guru dan karyawan, 1 ruang BK, 1 ruang Unit Kesehatan 

Sekolah (UKS), 1 ruang perpustakaan, 2 ruang laboratorium dan kantin 

yang berada di dalam sekolah. SMP Negeri 12 Yogyakarta memiliki 

lapangan basket yang berada di luar ruangan (outdoor) dan lapangan 

bulutangkis yang berada di dalam ruangan (indoor). SMP ini juga 

memiliki halaman parkir yang cukup luas, tempat penitipan helm dan 

juga pos satpam yang berada di depan gerbang pintu masuk sekolah. 

Jumlah siswa/siswi di SMP Negeri 12 Yogyakarta adalah 501 

orang yang terdiri dari kelas VII berjumlah 168 siswa, kelas VIII 

berjumlah 165 siswa dan kelas IX yang berjumlah 168 siswa. Jumlah 

guru di SMP Negeri 12 Yogyakarta adalah 24 orang. Responden dalam 

penelitian ini adalah siswa/siswi kelas VII dan kelas VIII yang sesuai 

dengan kriteria inklusi serta dipilih dengan teknik simple random 

sampling, sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 182 siswa.  

SMP Negeri 12 Yogyakarta di kategorikan sebagai Urban area 

(perkotaan). Urban area (perkotaan) adalah tempat yang berada dipusat 
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perkotaan, pusat perkotaan ini berada dipusat kota madya Yogyakarta 

atau dekat dengan pusat kota madya Yogyakarta. Daerah urban area 

sangat ramai dengan kehidupan orang perkotaan yang sangat sibuk, 

baik disibukan oleh aktivitas pekerjaan maupun aktivitas lainnya seperti 

liburan. Urban area juga sangat mudah dijangkau baik dengan 

kendaraan pribadi maupun kendaraan umum karena daerahnya yang 

dekat atau dilewati oleh jalan-jalan utama kota. Urban area dekat 

dengan pusat perdagangan yang modern (seupermarket), pusat 

perkantoran, tempat rekreasi, masyarakat yang memiliki kehidupan 

heterogen.  

SMP Negeri 12 Yogyakarta memiliki fasilitas dan akses yang 

mudah dengan internet. Setiap siswa diizinkan untuk menggunakan 

smartphone saat jam istirahat. Sekolah juga memfasilitasi setiap siswa 

untuk melakukan bimbingan konseling dengan guru BK. Guru BK juga 

memberikan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi pada siswa 

kelas VII, VIII dan IX. 

SMP Negeri 2 Sedayu merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Pertama yang berada di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. SMP Negeri 2 Sedayu memiliki 18 ruang kelas, 1 ruang 

kepala sekolah, 2 ruang guru dan karyawan, 1 ruang BK, 1 ruang Unit 

Kesehatan Sekolah (UKS), 1 ruang perpustakaan dan kantin yang 

berada di dalam sekolah. SMP Negeri 2 Sedayu memiliki lapangan 

basket dan lapangan voly. SMP ini juga memiliki halaman parkir yang 
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cukup untuk menampung kendaraan roda dua guru dan staf lainnya 

serta di samping dari SMP ini terdapat lapangan bola yang sangat luas. 

Jumlah siswa/siswi di sekolah ini adalah 527 orang yang terdiri 

dari kelas VI berjumlah 176 siswa, kelas VII berjumlah 176 siswa dan 

kelas IX yang berjumlah175 siswa. Responden dalam penelitian ini 

adalah siswa/siswi kelas VII dan kelas VIII yang sesuai dengan kriteria 

inklusi serta dipilih dengan teknik simple random sampling, sehingga 

didapatkan jumlah sampel sebanyak 187 siswa.  

SMP Negeri 2 Sedayu termasuk dalam kategori Rural Area 

(pedesaan). Daerah rural area (perdesaan) didominasi oleh pertaniaan 

sebagai mata pencaharian sehari-hari masyarakatnya. Rural area jauh 

dari pusat kota madya maupun dari jalan-jalan kota, untuk mencapai 

daerah rural harus menempuh jarak sejauh 15-20 km atau selama 30-45 

menit. Daerah rural area tidak dapat diakses dengan kendaraan umum, 

karena kendaraan umum belum menjangkau daerah ini. Rural area 

dekat dengan lahan pertanian seperti sawah yang luas tidak hanya itu 

namun juga terdapat ladang pertanian tebu yang luas, masih banyak 

hutan disekitar sekolah, jauh dari pusat perkotaan, pusat perdagangan 

(supermarket), pusat perkantoran, tempat rekreasi, dan tempat hiburan. 

SMP Negeri 2 Sedayu memiliki fasilitas yang minim dengan 

internet. Siswa di SMP tidak banyak yang menggunakan smartphone 

hanya sebagian kecil dari mereka. Siswa tidak diperbolehkan 

menggunakan smartphone sebelum jam pelajaran berakhir. SMP Negeri 
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2 Sedayu memiliki fasilitas bimbingan konseling dengan guru BK. 

Guru BK juga memberikan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi 

pada siswa kelas VII, VIII dan IX. 

2. Karakteristik Perilaku Seksual Berisiko Responden 

Tabel 4.1 Perilaku Seksual Berisiko Responden pada Urban Area 

(N=182) dan Rural Area (N=187) 

No. 
Perilaku Seksual 

Berisiko 

Urban Rural 

N % N % 

1. Berisiko 58 31,9 57 30,5 

2. Tidak Berisiko 124 68,1 130 69,5 

Sumber: Data Primer (2017) 

Dari tabel 4.2 menunjukan bahwa distribusi perilaku seksual 

berisiko pada urban area didominasi oleh perilaku seksual tidak 

berisiko responden dengan jumlah sebanyak 124 responden (68,1%), 

dan pada rural area didominasi oleh perilaku seksual tidak berisiko 

responden dengan jumlah sebanyak 130 responden (69,5%). 

3. Hasil Analisis Data 

a. Gambaran Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku 

Seksual Berisiko 

Distribusi frekuensi faktor-faktor yang berhubungan dengan 

perilaku seksual berisiko yaitu pengetahuan, pemahaman agama, 

peran orang tua, sumber infoemasi dan faktor teman sebaya 

ditampilkan pada tabel 43 berikut. 
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Tabel 4.2 Gambaran Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

Perilaku Seksual Berisiko pada Urban Area (N=182) dan Rural 

Area (N=187) 

No. 
Perilaku Seksual 

Berisiko 

Urban Rural 

N % N % 

1. Pengetahuan     

 Baik 167 91,8 160 85,6 

 Tidak Baik 15 8,2 27 14,4 

2. Pemahaman Agama     

 Baik 161 88,5 155 82,9 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

Tidak Baik 

Peran Orang Tua 

Baik 

Kurang Baik 

Sumber Informasi 

Banyak 

Sedikit 

Faktor Teman Sebaya 

Baik 

Tidak Baik 

21 

 

171 

11 

 

114 

68 

 

131 

51 

11,5 

 

94,0 

6,0 

 

62,6 

37,4 

 

72,0 

28,0 

32 

 

146 

41 

 

87 

100 

 

132 

55 

17,1 

 

78,1 

21,9 

 

46,5 

53,5 

 

70,6 

29,4 

Sumber: Data Primer (2017) 

Menurut tabel 4.3 menunjukan bahwa pada urban area 

distribusi pengetahuan dikategorikan baik sebanyak 167 responden 

(91,8%), distribusi pemahaman agama dikategorikan baik sebanyak 161 

responden (88,5%), distribusi peran orang tua dikategorikan baik 

sebanyak 171 responden (94,0%), distribusi sumber informasi 

dikategorikan banyak sebanyak 114 responden (62,6%), dan distribusi 

faktor teman sebaya dikategorikan baik sebanyak 131 responden 

(72,0%). Pada rural area distribusi pengetahuan dikategorikan baik 

sebanyak 160 responden (85,6%), distribusi pemahaman agama 

dikategorikan baik sebanyak 155 responden (82,9%), distribusi peran 

orang tua dikategorikan baik sebanyak 146 responden (78,1%), 

distribusi sumber informasi dikategorikan sedikit sebanyak 100 
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responden (53,5%), dan faktor teman sebaya dikategorikan baik 

sebanyak 132 responden (70,6%). 

  

b. Hasil Analisis Bivariat Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

Perilaku Seksual Berisiko pada Urban Area dan Rural Area 

Analisis bivariat dilakukan dengan uji Chi-Square dilakukan 

untuk menyeleksi variabel yang akan dimasukan dalam analisi 

multivariat. Variabel yang digunakan adalah variabel yang pada analisis 

bivariat mempunyai nilai p<0,25 (Dahlan, 2013). Adapun hasil analisis 

bivariat ditampilkan pada tabel 4.3 dan 4.4 berikut. 

Tabel 4.3 Analisis Bivariat Variabel Pengetahuan, Pemahaman 

Agama, Peran Orang Tua, Sumber Informasi, Faktor teman 

Sebaya dengan Perilaku Seksual Berisiko pada Urban Area (N=182)  

No Variabel 
Berisiko 

Tidak 

berisiko P 
OR 

% 
N % N % 

1 Pengetahuan Baik 

Tidak baik 

49 

9 

84,5 

15,5 

118 

6 

95,2 

4,8 

0,015 0,277 

2 Pemahaman 

Agama 

Baik 

Tidak Baik 

47 

11 

81,0 

19,0 

114 

10 

91,9 

8,1 

0,032 0,375 

3 Peran Orang Tua Baik 

Kurang 

Baik 

51 

7 

87,9 

12,1 

120 

4 

96,8 

3,2 

0,020 0,243 

4 Sumber Informasi Banyak 

Sedikit 

50 

8 

86,2 

13,8 

64 

60 

51,6 

48,4 

0,000 5,859 

5 Faktor Teman 

Sebaya 

Baik 

Tidak Baik 

25 

33 

43,1 

56,9 

106 

18 

85,5 

14,5 

0,000 0,129 

Sumber: Data Primer (2017) 

 

Menurut tabel 4.3 hubungan antara pengetahuan dengan 

perilaku seksual berisiko diperoleh data bahwa responden didominasi 

oleh pengetahuan baik dengan perilaku seksual tidak berisiko sebanyak 

118 responden (95,2%), kemudian nilai p menunjukan nilai 0,015 yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan 
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perilaku seksual berisiko. Hasil analisis juga diperoleh OR=0,277 yang 

berarti bahwa kemungkinan pengetahuan baik dibandingkan dengan 

pengetahuan tidak baik yang mengalami perilaku seksual berisiko 

sebesar 21,7%. Hubungan pemahaman agama dengan perilaku seksual 

berisiko diperoleh data bahwa responden didominasi oleh pemahaman 

agama yang baik dan perilaku seksual tidak berisiko sebanyak 114 

responden (91,9%), kemudian nilai p menunjukan nilai 0,032 yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman agama 

dengan perilaku seksual berisiko. Hasil analisis juga diperoleh 

OR=0,375  yang berarti bahwa kemungkinan pemahaman agama baik 

dibandingkan dengan pemahaman agama tidak baik yang mengalami 

perilaku seksual berisiko sebesar 27,3%. Hubungan peran orang tua 

dengan perilaku seksual berisiko diperoleh data bahwa responden 

didominasi oleh peran orang tua yang baik dan perilaku seksual tidak 

berisiko sebanyak 120 responden (96,8%), kemudian nilai p 

menunjukan nilai 0,020 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan 

antara peran orang tua dengan perilaku seksual berisiko. Hasil analisis 

juga diperoleh OR=0,243 yang berarti bahwa kemungkinan peran orang 

tua yang baik dibandingkan dengan peran orang tua kurang baik yang 

mengalami perilaku seksual berisiko sebesar 19,5%. 

Hubungan sumber informasi dengan perilaku seksual berisiko 

diperoleh data bahwa responden didominasi oleh sumber informasi 

yang banyak dan perilaku seksual tidak berisiko sebanyak 64 responden 
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(51,6%), kemudian nilai p menunjukan nilai 0,000 yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara sumber informasi dengan perilaku 

seksual berisiko. Hasil analisis juga diperoleh OR=5,859  yang berarti 

bahwa kemungkinan sumber informasi yang banyak dibandingkan 

dengan sumber informasi sedikit yang mengalami perilaku seksual 

berisiko sebesar 85,4%. Hubungan faktor teman sebaya dengan perilaku 

seksual berisiko diperoleh data bahwa responden didominasi oleh teman 

sebaya yang baik dan perilaku seksual tidak berisiko sebanyak 106 

responden (85,5%), kemudian nilai p menunjukan nilai 0,000 yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara teman sebaya dengan 

perikau seksual berisiko. Hasil analisis juga diperoleh OR=0,129  yang 

berarti bahwa kemungkinan teman sebaya yang baik dibandingkan 

dengan teman sebaya tidak baik yang mengalami perilaku seksual 

berisiko sebesar 11,4%. 

Tabel 4.4 Analisis Bivariat Variabel Pengetahuan, Pemahaman 

Agama, Peran Orang Tua, Sumber Informasi, Faktor teman 

Sebaya dengan Perilaku Seksual Berisiko pada Rural Area (N=187)  

No Variabel 
Berisiko 

Tidak 

berisiko P 
OR 

% 
N % N % 

1 Pengetahuan Baik 

Tidak baik 

44 

13 

27,5 

48,1 

116 

14 

72,5 

51,9 

0,031 0,408 

2 Pemahaman 

Agama 

Baik 

Tidak Baik 

42 

16 

27,1 

46,9 

113 

17 

72,9 

53,1 

0,027 0,421 

3 Peran Orang Tua Baik 

Kurang 

Baik 

36 

21 

24,7 

51,2 

110 

20 

75,3 

48,8 

0,001 0,312 

4 Sumber Informasi Banyak 

Sedikit 

42 

15 

48,3 

15,0 

45 

85 

51,7 

85,0 

0,000 5,289 

5 Faktor Teman 

Sebaya 

Baik 

Tidak Baik 

26 

31 

19,7 

56,4 

106 

24 

80,3 

43,6 

0,000 0,190 

Sumber: Data Primer (2017) 
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Menurut tabel 4.4 hubungan antara pengetahuan dengan 

perilaku seksual berisiko diperoleh data bahwa responden didominasi 

oleh pengetahuan baik dengan perilaku seksual tidak berisiko sebanyak 

116 responden (72,5%), kemudian nilai p menunjukan nilai 0,031 yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan 

perilaku seksual berisiko. Hasil analisis juga diperoleh OR=0,408  yang 

berarti bahwa kemungkinan pengetahuan baik dibandingkan dengan 

pengetahuan tidak baik yang mengalami perilaku seksual berisiko 

sebesar 29%. Hubungan pemahaman agama dengan perilaku seksual 

berisiko diperoleh data bahwa responden didominasi oleh pemahaman 

agama yang baik dan perilaku seksual tidak berisiko sebanyak 113 

responden (72,9%), kemudian nilai p menunjukan nilai 0,027 yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman agama 

dengan perilaku seksual berisiko. Hasil analisis juga diperoleh 

OR=0,421 yang berarti bahwa kemungkinan pemmahaman agama baik 

dibandingkan dengan pemahaman agama tidak baik yang mengalami 

perilaku seksual berisiko sebesar 29,6%. Hubungan peran orang tua 

dengan perilaku seksual berisiko diperoleh data bahwa responden 

didominasi oleh peran orang tua yang baik dan perilaku seksual tidak 

berisiko sebanyak 110 responden (75,3%), kemudian nilai p 

menunjukan nilai 0,001 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan 

antara peran orang tua dengan perilaku seksual berisiko. Hasil analisis 

juga diperoleh OR=0,312 yang berarti bahwa kemungkinan peran orang 
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tua yang baik dibandingkan dengan peran orang tua kurang baik yang 

mengalami perilaku seksual berisiko sebesar 23,8%.  

Hubungan sumber informasi dengan perilaku seksual berisiko 

diperoleh data bahwa responden didominasi oleh sumber informasi 

yang sedikit dan perilaku seksual tidak berisiko sebanyak 85 responden 

(85,0%), kemudian nilai p menunjukan nilai 0,000 yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara sumber informasi dengan perilaku 

seksual berisiko. Hasil analisis juga diperoleh OR=5,289  yang berarti 

bahwa kemungkinan sumber informasi yang banyak dibandingkan 

dengan sumber informasi sedikit yang mengalami perilaku seksual 

berisiko sebesar 84,1%. Hubungan faktor teman sebaya dengan perilaku 

seksual berisiko diperoleh data bahwa responden didominasi oleh teman 

sebaya yang baik dan perilaku seksual tidak berisiko sebanyak 106 

responden (80,3%), kemudian nilai p menunjukan nilai 0,000 yang 

berarti terdaoay hubungan yang signifikan antara teman sebaya dengan 

perikau seksual berisiko. Hasil analisis juga diperoleh OR=0,190  yang 

berarti bahwa kemungkinan teman sebaya yang baik dibandingkan 

dengan teman sebaya tidak baik yang mengalami perilaku seksual 

berisiko sebesar 16%. 

c. Hasil Analisis Multivariat dengan Regresi Logistik 

Analisi multivariat yang akan digunakan adalah regresi logistik 

karena variabel terkaitnya adalah variabel kategorik. Variabel yang 

akan dimasukan kedalam analisis regresi logistik adalah variabel yang 
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pada analisi bivariat mempunyai nilai p<0,25. Hasil analisis multivariat 

dengan regresi logistik ditampilkan pada tabel 4.5 dan 4.6 berikut. 

Tabel 4.5 Analisis Multivariat pada Variabel Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Perilaku Seksual Berisiko pada Urban Area 

(N=182) 

 Variabel Koefisien P OR (%) 

Langkah 1 Pengetahuan(1) 1,992 0,015 7,328 

 Pemahaman Agama(1) 1,031 0,118 2,803 

 Peran Orang Tua(1) 0,183 0,848 1,201 

 Sumber Informasi(1) -1,685 0,001 0,185 

 Teman Sebaya(1) 2,197 0,000 8,997 

 Konstanta -2,337 0,023 0,097 

Langkah 2 Pengetahuan(1) 2,051 0,007 7,774 

 Agama(1) 1,060 0,098 2,886 

 Sumber Informasi(1) -1,698 0,001 0,183 

 Teman Sebaya(1) 2,200 0,000 9,024 

 Konstanta  -2,234 0,010 0,107 

Langkah 3 Pengetahuan(1) 2,532 0,000 12,573 

 Sumber Informasi(1) -1,769 0,000 0,170 

 Teman Sebaya(1) 2,096 0,000 8,133 

 Konstanta -1,616 0,027 0,199 

Sumber: Data Primer (2017) 

Menurut tabel 4.5 diatas diperoleh variabel yang paling 

berhubungan dengan perilaku seksual berisiko pada langkah 1 adalah 

teman sebaya (OR=8,997) yang berarti bahwa kemungkinan teman 

sebaya yang baik dibandingkan tidak baik yang mengakami perilaku 

seksual berisiko sebesar 90%. Variabel yang berhubungan dengan 

perilaku seksual berisiko pada langkah 2 adalah pengetahuan 

(OR=7,774) yang berarti bahwa kemungkinan pengetahuan yang baik 

atau tidak baik yang mengalami perilaku seksual berisiko sebesar 

88,6% dan variabel yang berhubungan ke dua pada langkah 2 adalah 

teman sebaya (OR=90%) yang berarti kemungkinan teman sebaya 

yang baik dibandingkan tidak baik yang mengalami perilaku seksual 

berisiko sebesar 90%. Variabel yang verhubungan pada langkah 3 
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adalah sumber informasi (OR=0,170) yang berarti kemungkinan 

sumber informasi yang banyak dibandingkan sedikit yang mengalami 

perilaku sekusal berisiko sebesar 14,5%, variabel yang berhubungan 

pada langkah 3 adalah teman sebaya (OR=8,133) yang berarti bahwa 

kemungkinan teman sebaya yang baik dibandingkan tidak baik yang 

mengalami perilaku seksual berisiko sebesar 89,1% dan variabel yang 

berhubungan pada langkah 3 adalah pengetahuan (OR=12,573) yang 

berarti bahwa kemungkinan pengetahuan yang baik dibandingkan 

tidak baik yang mengalami perilaku seksual berisiko sebesar 92,6%. 

Tabel 4.6 Analisis Multivariat pada Variabel Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Perilaku Seksual Berisiko pada Rural Area 

(N=187) 

 Variabel Koefisien P OR (%) 

Langkah 1 Pengetahuan(1) 0,715 0,156 2,043 

 Pemahaman Agama(1) 0,314 0,518 1,369 

 Peran Orang Tua(1) 0,765 0,081 2,149 

 Sumber Informasi(1) -1,358 0,000 0,257 

 Teman Sebaya(1) 1,244 0,001 3,470 

 Konstanta -0,684 0,312 0,505 

Langkah 2 Pengetahuan(1) 0,741 0,137 2,099 

 Peran Orang Tua(1) 0,840 0,047 2,317 

 Sumber Informasi(1) -1,362 0,000 0,256 

 Teman Sebaya(1) 1,264 0,001 3,539 

 Konstanta  -0,517 0,402 0,596 

Langkah 3 Peran Orang Tua(1) 0,940 0,024 2,560 

 Sumber Informasi(1) -1,359 0,000 0,257 

 Teman Sebaya(1) 1,278 0,001 3,591 

 Konstanta 0,021 0,966 1,021 

Sumber: Data Primer (2017) 

 

Menurut tabel 4.6 diatas diperoleh variabel yang paling 

berhubungan dengan perilaku seksual berisiko pada langkah 1 adalah 

teman sebaya (OR=3,470) yang berarti bahwa kemungkinan teman 

sebaya yang baik dibandingkan tidak baik yang mengakami perilaku 

seksual berisiko sebesar 77,6%. Variabel yang berhubungan dengan 
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perilaku seksual berisiko pada langkah 2 adalah peran orang tua 

(OR=2,317)  yang berarti bahwa kemungkinan pengetahuan yang baik 

atau tidak baik yang mengalami perilaku seksual berisiko sebesar 

69,6% dan variabel yang berhubungan ke dua pada langkah 2 adalah 

teman sebaya (OR=3,539) yang berarti kemungkinan teman sebaya 

yang baik dibandingkan tidak baik yang mengalami perilaku seksual 

berisiko sebesar 78%. Variabel yang verhubungan pada langkah 3 

adalah sumber informasi (OR=0,257) yang berarti kemungkinan 

sumber informasi yang banyak dibandingkan sedikit yang mengalami 

perilaku sekusal berisiko sebesar 20,4%, variabel yang berhubungan 

pada langkah 3 adalah teman sebaya (OR=3,591) yang berarti bahwa 

kemungkinan teman sebaya yang baik dibandingkan tidak baik yang 

mengalami perilaku seksual berisiko sebesar 78,2% dan variabel yang 

berhubungan pada langkah 3 adalah peran orang tua (OR=2,560) yang 

berarti bahwa kemungkinan peran orang tua yang baik dibandingkan 

kurang baik yang mengalami perilaku seksual berisiko sebesar 71,9%. 

B. Pembahasan 

1. Gambaran Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku 

Seksual Beisiko pada Urban Area dan Rural Area 

a. Pengetahuan 

Menurut tabel 4.2 distribusi tingkat pengetahuan responden 

pada urban area dikategorikan baik, yaitu sebanyak 167 responden 

(91,8%) sedangkan distribusi tingkat pengetahuan responden pada 
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rural area dikategorikan baik sebanyak 160 responden (85,6%). Hal 

ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Samino (2011) 

dengan hasil penelitian menunjukan bahwa responden memiliki 

tingkat pengetahuan yang biak sebanyak 65 responden (59,1%). 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan (2017) diperoleh 

hasil bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan kesehatan 

reproduksi yang baik sebanyak 62 responden (51,7%).  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dulakukan oleh 

Amaliyasari & Puspitasari (2008) bahwa pengetahuan siswa SMP 

tentang seks dan kesehatan reproduksi lebih banyak yang buruk. 

pengetahuan tentang seks dan kesehatan reproduksi yang buruk 

dapat disebabkan oleh masih banyak orang tua yang enggan 

memberikan pembelajaran kesehatan reproduksi kepada anaknya 

karena dianggap masih tabu. 

Menurut Syarifudin (2008) pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi yang diterima oleh remaja dari sumber yang yang benar 

dapat menjadikan faktor untuk memberikan dasar yang kuat bagi 

remaja dalam menyikapi segala perilaku seksual yang semakin 

menuju kematangan. Notoatmodjo (2011) juga menjelaskan bahwa 

pengetahuan seseorang akan mengalami perubahan dan meningkat 

bila mendapat informasi yang jelas, terarah dan bertanggung jawab. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa responden yang 

memiliki pengetahuan yang baik lebih banyak pada responden urban 



67 
 

area dibandingkan dengan responden pada rural area. Tingkat 

pengetahuan responden yang baik pada urban area disebabkan 

karena responden telah mendapatkan materi pembelajaran dari 

sekolah, tidak hanya dari sekolah seperti responden pada rural area 

namun responden pada urban area juga mendapatkan pengetahuan 

dari internet, buku bacaan, video, film, dan dari teman sebayanya 

tentang kesehatan reproduksi. Sehingga pengetahuan responden 

tentang perilaku seksual juga bertambah dan lebih baik. Berbeda 

dengan responden pada rural area yang hanya mendapat 

pembelajaran tentang kesehatan reproduksi dari sekolah, dan hanya 

sebagian kecil siswa yang mengakses internet untuk menambah 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.  

Hal ini menunjukan pengetahuan responden pada urban area 

lebih baik dibandingkan responden pada rual area. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana (2016) bahwa 

masyarakat kota memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi 

dibandingkan dengan masyarakat desa. 

b. Pemahaman Agama 

Menurut tabel 4.2 distribusi pemahaman agama responden 

pada urban area dikategorikan baik sebanyak 161 responden 

(88,5%) dan distribusi pemahaman agama responden pada rural area  

dikategorikan baik sebanyak 155 responden (82,9%). Hal ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Samino (2011) dengan hasil 
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bahwa sebagian besar responden menjalankan tuntunan agamanya 

sesuai dengan ajaran sebanyak 63 responden (57,3%).  

Hal ini juga didukung oleh Andisti & Ritandiyono (2011) 

yang menjelaskan bahwa seseoarnag yang memiliki tingkat 

religiusitas yang baik atau tinggi akan memandang agamanya 

sebagai tujuan utama hidupnya, sehingga seseorang akan berusaha 

mengimplementasikan ajaean agamanya dalam berperilaku sehari-

hari. Hal ini berarti bahwa religiusitas yang ada dalam diri seseorang 

memiliki batas yang kuat sehingga dorongan seksual tidak dapat 

menembus wilayah religiusitas yang ada dalam dirinya. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Azinar (2013) bahwa responden didominasi oleh responden yang 

memiliki tingkat religiusitas yang buruk atau rendah sebanyak 196 

responden (51,6%). 

Menurut Kapinus & Goman (2004) seseorang yang memiliki 

tingkat riligiusitas yang rendah dapat memperlihatkan perilaku yang 

tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Hal ini menunjukan seseorang 

akan dengan mudah melanggar ajaran agamanya dengan melakukan 

perilaku seks bebas sebelum menikah.  

Kehidupan keagamaan pada masyarakat urban area 

(perkotaan) kurang dibandingkan dengan kehidupan keagamaan 

pada masyarakat rural area (pedesaan). Kegiatan-kegiatan 

keagamaan pada masyarakat urban hanya setempat ditempat-tempat 
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peribadatan, seperti di masjid maupun di gereja dan kehidupan 

masyarakat urban lebih berada dalam lingkungan ekonomi dan 

perdagangan. Kehidupan masyarakat urban yang demikian 

mempunyai kecenderungan ke arah keduniawian, bila dibandingkan 

dengan kehidupan masyarakat rural yang cenderung ke arah 

keagamaan seperti kegiatan pengajian atau kegiatan peringatan hari-

hari besar keagamaan. 

Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat ketaatan agama 

dan religiusitas pada urban area dan rual area adalah karena 

responden memandang agamanya sebagai tujuan utama 

kehidupannya dan sebagai tanda ketaatan kepada Tuhannya.  

c. Peran Orang Tua 

Menurut tabel 4.2 ditribusi peran orang tua pada urban area 

dikategorikan baik sebanyak 171 responden (94,0%) dan distribusi 

peran orang tua pada rural area dikategorikan baik sebanyak 146 

responden (78,1%). Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Darmasih (2009) di Surakarta bahwa orang tua atau keluarga 

mempunyai peran yang baik sebanyak 77 responden (67,5%). Hal ini 

dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antara remaja dengan orang 

tua. Hal yang sama juga didapat dari penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawati, Setyowati & Mahmudah (2012) dengan hasil penelitian 

menunjukan bahwa sebagian besar komunikasi orang tua dengan 

anak remaja termasuk efektif (70,5%). 
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Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Azinar (2013) bahwa sikap orang tua terhadap seksualitas responden 

didominasi oleh sikap permisif atau membebaskan sebanyak 211 

responden (55,5%). 

Menurut Laily & Matulessy (2004) komunikasi antara orang 

tua dan anak remaja dapat mengindarkan remaja dari perilaku 

seksual berisiko dikarenakan antara orang tua dengan anak terjalin 

hubungan atau komunikasi yang efektif, sehingga memungkinkan 

terjadinya diskusi, sharing, dan pemecahan masalah secara bersama. 

Penelitian lain dari Indrijati (2001) bahwa sikap seks pranikah 

remaja dapat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi remaja dengan 

orang tua. Semakin efektif maka sikapnya semakin tidak mendukung 

(menolak/menjauh) terhadap perilaku seks pranikah atau sebaliknya, 

jika komunikasi orang tua dan remaja semakin menurun (tidak 

efektif) maka sikapnya akan mendukung terhadap perilku seks 

pranikah. 

Peran orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan 

sosial, emosional, dan moral anak (Asiandi, 2012). Peran orang tua 

pada urban area dan rural area dipengaruhi oleh perbedaan pola 

interaksi orang tua dengan anak. Penelitian yang didapatkan oleh 

Liu, Munakata, & Onuoha (2005) menemukan anak-anak yang 

tinggal di daerah rural signifikan lebih rendah kesadaraan cinta yang 

diterimanya dari orang tua/keluarga, lebih tinggi mengalami 
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neurosis, depresi sosial, merasakan stress, dan ketergantungan 

interpersonal dibandingkan dengan anak-anak pada urban area.  

Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi pada masyarakat 

urban area dan rural area. Pada masyarakat urban orang tua lebih 

dapat meluangkan waktu untuk anak-anaknya, karena dari segi 

pekerjaan masyarakat urban adalah mayoritas pegawai kantoran 

yang memiliki jadwal jam kerja tidak terlalu banyak dan memiliki 

waktu luang yang lebih banyak. Berbeda dengan masyarakat rural 

yang mayoritas adalah petani, buruh, dan pekerja serabutan yang 

harus menghabiskan waktu lebih banyak dengan pekerjaannya, 

sehingga kurang memiliki waktu luang untuk anak-anaknya. 

Rendahnya kesadaran cinta yang diterima dari orang tua atau 

keluarga berhubungan dengan kondisi kesehatan mental yang negatif 

pada anak. Hal ini menunjukan bahwa peran orang tua pada urban 

area lebih baik dibandingkan peran orang tua pada rural area.  

d. Sumber Informasi 

Menurut tabel 4.2 distribusi sumber informasi pada urban 

area dikategorikan banyak sebanyak 114 responden (62,6%). Hal ini 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Samino (2009) dengan 

hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar responden telah 

terpapar dengan media pornografi 77 responden (70,0%). Distribusi 

sumber informasi pada rural area dikategorikan sedikit yaitu 

berjumlah 100 responden (53,5%). Hal ini juga sama dengan 
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penelitian yang dilakukan Darmasih (2009) yang menunjukan bahwa 

sumber informasi yang didapatkan remaja masih sedikit yaitu 73 

responden (64,0%). 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azinar 

(2013) bahwa responden memiliki akses dan kontak dengan media 

pornografi sebanyak 317 responden (83,4%) dibandingkan pada 

rural area. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang diungkapkan 

oleh Lukitaningsih (2006) kemajuan teknologi yang sebenarnya 

diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, 

saat ini sudah banyak bertambah fungsinya, antara lain untuk 

mengakses media pornografi. Kecenderungan semakin meningkat 

oleh karena adanya penyebaran informsi dan rangsangan seksual 

melalui media massa yang sangat mudah diakses oleh para remaja. 

Media yang sering digunakan oleh remaja seperti situs porno yang 

berasal dari internet, majalah porno, video, film porno, serta 

smartphone (Sarwono, 2012). 

Perbedaan yang sangat mencolok penggunaan media 

informasi pada masyarakat urban area dan rural area. Media 

informasi lebih banyak digunakan oleh masyarakat urban 

dibandingkan dengan masyarakat rural. Pemakaian media informasi 

yang digunakan sebagai sumber informasi pada masyarakat urban 

sangat kompleks seperti dari internet, TV, HP, VCD, video porno, 
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teman, radio, poster, koran, buku bacaan, majalah, dan brosur, dan 

sebagainya. Berbeda dengan media informasi yang digunakan oleh 

masyarakat rural yang lebih monoton seperti TV. Penggunaan media 

informasi seperti internet, HP dan lain sebagainya, pada masyarakat 

rural masih sangat sedikit. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan 

masyarakat rural yang masih terbatas tentang internet maupun 

gadget, masih sulitnya signal yang masuk ke daerah rural, dan 

jauhnya fasilitas warung internet yang dapat digunakan. 

e. Teman Sebaya 

Menurut tabel 4.2 distribusi teman sebaya pada urban area 

dikategorikan baik sebanyak 131 responden (72,0%) dan distribusi 

teman sebaya pada rural area dikategorikan baik sebanyak 132 

responden (70,6%). Hal yang berbeda didapat dari penelitian Sinaga 

(2012) dengan hasil penelitiannya yang menunjukan bahwa sebagian 

besar responden memiliki teman sebaya yang mempunyai pengaruh 

negatif (52,4%). 

Myrers (2012) menjelaskan bahwa konformitas dalam 

pergaulan remaja tidak hanya sekedar bertindak sesuai dengan 

tindakan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi juga mempengaruhi 

orang lain untuk melakukan imitatting behavior guna menegakan 

identitas kelompok atau identitas pergaulannya. Teori ini sesuai 

dengn hasil penelitian yang dilakukan oleh Atkin (2007) yang 

mengungkapkan bahwa informasi seksual dari teman sebaya dapat 
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meningkatkan perilaku seksual remaja. Hal ini juga diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan Meryatun (2013) yang menunjukan bahwa 

remaja yang mendapatkan peran teman sebaya dalam informasi 

seksualitasnya berisiko berperilaku seksual bebas dibandingkan 

remaja yang tidak memperoleh informasi seksualitas dari teman 

sebaya. 

Faktor yang menyebabkan tingginya pengaruh teman sebaya 

terhadap perilaku seksual adalah tingginya kohesivitas atau 

kedekatan remaja dengan teman sebayanya. Baron & Burne (2008) 

mengunkapkan bahwa semakin tinggi kohesivitas atau 

kedekatanremaja dengan temanya yang menjadi sumber informasi 

perilaku seksual, maka tekanan untuk melakukan konformitas atau 

imitatting behavior akan semakin bertambah. 

Perilaku seorang remaja akan mengikuti perilaku teman 

sebayanya yang menjadi teman dekatnya. Perilaku remaja pada 

daerah urban cenderung mengikuti pergaulan dan lingkungan 

sekitar, berbeda dengan remaja pada daerah rural yang jarang 

terpengaruh dengan lingkungan diluar desa mereka. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa pada urban area dan rural area teman sebaya 

menunjukan pengaruh yang baik bagi teman sebaya lainnya. Hal ini 

disebabkan karena remaja pada urban area dan rural area masih 

memiliki batasan dalam sebuah pergaulan, terutama dalam pergaulan 

dengan lawan jenis dan pergaulan yang buruk atau menyimpang.  
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2. Hubungan Antara Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

Perilaku Seksual Berisiko pada Urban Area dan Rural Area 

a. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Seksual Beisiko 

Menurut tabel 4.3 dan 4.4 didapatkan hasil analisis bivariat 

pada urban area bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan perilaku seksual berisiko (p=0,015) dan analisis 

bivariat pada rural area didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku seksual berisiko 

(p=0,031). Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan 

Samino (2011) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan terhadap perilaku seksual remaja (p=0,000).  

Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Nandiwardhana 

(2012) yang menunjukan hasil bahwa ada pengaruh antara tingkat 

pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual remaja 

di perkotaan dan di pedasaan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 

-0,179 dan -0,127. Terdapat pula perbedaan yang bermakna antara 

tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di kota dan di desa 

(p=0,000).  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Azinar (2013) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan perilaku seksual (p=0,568). Hal ini berarti 

perilaku seksual remaja tidak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. 
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Notoatmodjo (2010) mengatakan bahwa pengetahuan 

seseorang akan meningkat bila mendapat informasi yang jelas, 

terarah dan bertanggung jawab. Hal ini akan membuat perubahan 

dan peningkatan pengetahuan dan akan menimbulkan kesadaran, 

pemahaman dan akhirnya berperilaku sesuai dengan pengetahuan 

yang dimilikinya. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan 

merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual 

berisiko pada urban area dan rural area. Tingkat pengetahuan 

responden pada urban area  dipengaruhi oleh beberapa hal salah 

satunya adalah materi pembelajaran dari sekolah tentang kesehatan 

reproduksi dari guru BK. Hal yang sama juga terjadi pada responden 

rural area yang mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi dari guru BK. Responden pada urban area tidak hanya 

mendapatkan pengetahuan dari sekolah, namun juga mendapatkan 

pengetahuan dari internet, buku bacaan, video, film, dan dari teman 

sebayanya tentang kesehatan reproduksi. Sehingga pengetahuan 

responden pada urban area tentang perilaku seksual berisiko juga 

bertambah dan lebih baik. Berbeda dengan responden pada rural 

area yang hanya mendapat pembelajaran tentang kesehatan 

reproduksi dari sekolah, dan hanya sebagian kecil siswa yang 

mengakses internet untuk menambah pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi.  
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Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang 

dimiliki oleh siswa baik pada urban area maupun rural area mampu 

membawa mereka terjerumus dalam perilaku seksual berisiko remaja 

atau perilaku seksual yang tidak sehat, karena pengetahuan yang 

baik dan memadai mampu menjadi benteng untuk remaja tidak 

terjerumus dalam perilaku seksual yang tidak sehat. Hal ini yang 

menyebabkan pengetahuan adalah faktor yang berhubungan dengan 

perilaku seksual berisiko pada remaja. 

b. Hubungan Pemahaman Agama dengan Perilaku Seksual 

berisiko 

Menurut tabel 4.3 dan 4.4 didapatkan hasil analisis bivariat 

pada urban area bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pemahaman agama dengan perilaku seksual berisiko (p=0,032) dan 

hasil analisis bivariat pada rural area bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pemahaman agama dengan perilaku seksual 

berisiko (p=0,027).  Hasil yang sama juga didapatkan dari penelitian 

yang dilakukan Nuryani & Pratimi (2011) bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara pemahaman agama dengan perilaku seskual 

remaja (p=0,000). Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan Samino (2011) bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara pemahaman agama dengan perilaku seksual remaja (p=0,000). 

Menurut Gusmian (2006) salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi perilaku seksual remaja berasal dari dalam diri 
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sendiri, salah satunya tingkat pemahaman terhadap keyakinan yang 

dianut atau agamanya. Agama mengajarkan mana yang baik dan 

yang buruk. pemahaman agama yang rendah akan berdampak pada 

pengamalan yang rendah, hal tersebut berdampak pada perilaku seks 

yang tidak sehat atau perilaku seks yang menyimpang. 

Kehidupan keagamaan pada masyarakat urban area kurang 

dibandingkan dengan masyarakat rural area. Masyarakat pada urban 

area didominasi oleh beberapa macam agama, berbeda dengan 

daerah rural yang didominasi oleh satu agama. Daerah urban area 

lebih didominasi oleh gedung-gedung perkantoran dan hanya sedikit 

tempat peribadatan, berbeda pada daerah rural area yang lebih 

banyak tempat peribadatan seperti masjid. Sedikitnya fasilitas 

peribadatan yang ada pada daerah urban menunjukan bahwa 

kehidupan keagamaan pada masyarakat urban masih kurang 

dibandingkan dengan masyarakat rural. 

Kehidupan keagamaan atau religiusitas yang tinggi pada 

seorang remaja baik pada daerah urban area maupun rural area 

memiliki peranan yang penting, yaitu sebagai pondasi untuk tidak 

melakukan perilaku yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh tuhan, 

seperti perilaku seks bebas atau perilaku seksual pranikah.  

Hal ini menunjukan bahwa perilaku seksual berisiko remaja 

baik pada urban area maupun rural area dipengaruhi oleh 

pemahaman agama. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas 
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yang tinggi akan cenderung tidak melakukan perilaku seksual 

berisiko. Hal ini karena seseoarang yang memiliki tingkat religiusitas 

yang tinggi akan selalu mengingat Tuhannya dalam setiap 

berperilaku. 

c. Hubungan Peran Orang Tua dengan Perilaku Seksual Berisiko 

Menurut tabel 4.3 dan 4.4 didapatkan hasil analisis bivariat 

pada urban area bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

peran orang tua dengan perilaku seksual berisiko (p=0,020) dan hasil 

analisis bivariat pada rural area bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara peran orang tua dengan perilaku seksual berisiko 

(p=0,001). Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan Umaroh 

(2015) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peran orang 

tua atau orang terdekat terhadap perilaku seksual remaja (p=0,000).  

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Kurniawati, Setyowati & Mahmudah (2012) bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara komunikasi orang tua dengan 

perilaku seksual remaja (p=0,011). Hal ini menunjukan bahwa 

keefektifan komunikasi orang tua dan anak sangat berpengaruh 

terhadap perilaku remaja, dimana komunikasi yang efektif akan 

memperkecil terjadinya perilaku seks menyimpang pada remaja.  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Azinar (2013) bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

peran orang tua dengan perilaku seksual remaja (p=0,989). 
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Menurut Gusmian (2006) kemampuan orang tua dalam 

mendidik akan mempengaruhi pemahaman remaja mengenai suatu 

hal, terutama masalah seksual. Penelitian ini menunjukan responden 

yang memiliki orang terdekat dengan peran yang baik cenderung 

tidak akan melakukan perilaku seksual pranikah. 

Peran orang tua terutama ibu dalam perkembangan seorang 

remaja sangat penting. Seorang remaja yang dalam masa tumbuh 

kembangnya kehilangan peran orang tua atau peran ibu maka ia akan 

kehilangan haknya, hak untuk dibina, dibimbing, diberikan kasih 

sayang, perhatian dan sebagainya. 

Remaja pada daerah urban area maupun rural area memiliki 

hak yang sama dalam masa perkembangannya. Sayangnya hal ini 

tidak mendapat perhatian khusus dari para orang tua, terutama orang 

tua pada daerah rural area. Remaja pada rural area kurang 

mendapatkan bimbingan, kasih sayang dan perhatian dari orang 

tuanya. Hal ini yang menyebabkan remaja pada rural area memiliki 

kehidupan yang lebih bebas, mereka bebas melakukan apapun yang 

mereka mau, namun tidak semua remaja pada rural area 

mendapatkan nasib yang sama. Remaja pada rural area juga masih 

banyak yang mendapatkan peran orang tua yang baik, namun lebih 

banyak pada remaja urban area.  

Hal ini terjadi karena remaja pada rural area banyak yang 

mengalami broken home, beberapa dari mereka tinggal hanya 
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dengan salah satu orang tua mereka, bahkan ada yang hanya tinggal 

dengan saudara mereka. Hal ini yang menyebabkan remaja pada 

rural area kurang mendapatkan bimbingan, kasih sayang, dan 

perhatian dari orang tuanya. Berbeda dengan remaja pada urban 

area yang lebih banyak mendapatkan bimbingan, kasih sayang, 

perhatian dan pengawasan dari orang tuanya. Hal ini terjadi karena 

remaja pada urban area memiliki kegiatan yang heterogen di 

bandingkan dengan remaja pada rural area yang monoton, sehingga 

lebih banyak membutuhkan perhatian dan pengawasan dari orang 

tua/keluarga. 

Kurangnya kesadaran orang tua untuk memberikan perhatian, 

pengawasa, membimbing dan mengarahkan anak remajanya, 

membuat mereka melakukan kesalahan yang tidak seharusnya 

mereka perbuat, seperti perilaku seksual yang berisiko. Hal ini yang 

menyebabkan peran orang tua memiliki hubungan yang erat dengan 

perilaku seksual berisiko pada remaja. 

d. Hubungan Sumber Informasi dengan Perilaku Seksual Berisiko 

Menurut tabel 4.3 dan 4.4 didapatkan hasil analisis bivariat 

pada urban area bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

sumber informasi dengan perilaku seksual berisiko (p=0,000) dan 

hasil analisis bivariat pada rural area terdapat hubungan yang 

signifikan antara sumber informasi dengan perilaku seksual berisiko 

(p=0,000). Hasil yang sama juga didapatkan dari penelitian yang 
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dilakukan oleh Umaroh (2015) bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara sumber informasi dengan perilaku seksual remaja 

(p=0,000). Hal tersebut menunjukan bahwa responden yang 

mendapatkan informasi atau telah terpapar dengan media pornografi 

cenderung akan melakukan perilaku seksual yang menyimpang. 

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

Nuryani & Pratini (2011) bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara keterpaparan media informasi terntang seks dengan perilaku 

seksual remaja (p=0,031). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

semakin sering terpapar dengan media pornografi maka akan 

semakin sering pula melakukan aktivitas seksual yang menyimpang 

seperti masturbasi.  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Supriati & Fikawati (2009) bahwa media informasi elektronik tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku seksual remaja 

(p=0,196). 

Menurut Santrock (2007) bahwa remaja yang terpapar media 

pornografi secara terus menerus, maka akan semakin besar hasrat 

seksualnya. Dari media pornografi remaja akan menerima pesan 

seksual secara konsisten berupa kissing, petting, bahkan hubungan 

seksual intercourse. 

Penelitian ini menunjukan bahwa remaja yang sering terpapar 

dengan media pornografi yang berasal dari Internet, Handphone, TV, 
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VCD, buku bacaan, majalah, film, video porno, dan lain sebagainya 

akan cenderung memiliki perilaku seksual yang bebas seperti 

perilaku seksual pranikah. 

Remaja pada urban area dan rural area memiliki perbedaan 

dalam penggunaan media informasi. Remaja pada urban area lebih 

banyak menggunakan media informasi dibandingkan remaja pada 

rural area. Kehidupan remaja pada urban area tidak dapat 

dilepaskan dari gadget dalam kehidupan sehari-hari, dan sangat 

tergantung dengan gadget. Berbeda dengan remaja pada rural area 

yang tidak tergantung dengan penggunaan gadget.  

Remaja pada urban area menggunakan media informasi 

seperti internet, TV, HP, VCD, video porno, teman, radio, poster, 

koran, buku bacaan, majalah, dan brosur, dan sebagainya, sebagai 

sumber informasi. Berbeda dengan remaja pada rural area yang 

hanya menggunakan media informasi seperti TV sebagai sumber 

informasi, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang menggunakan 

handphone sebagai sumber informasinya. Remaja pada rural area 

masih sulit dalam mengakses internet karena keterbatasan signal dan 

jauhnya akses menuju fasilitas warung internet. 

Sumber informasi yang digunakan remaja baik pada daerah 

urban area maupun rural area lebih bersifat pornografi. Sumber 

informasi tersebut digunakan oleh remaja sebagai pedoman untuk 

melakukan tidakan yang sesuai dengan yang mereka lihat dari media 
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informasi. Hal  ini yang membuat remaja baik pada urban area 

maupun rural area yang terjerumus dalam perilaku seksual yang 

berisiko. Hal ini yang menyebabkan sumber informasi sebagai faktor 

yang berhubungan dengan perilaku seksual berisiko pada remaja, 

baik pada urban area maupun rural area. 

e. Hubungan Faktor Teman Sebaya dengan Perilaku Seksual 

Berisiko 

Menurut tabel 4.3 dan 4.4 didapatkan hasil analisis bivariat 

pada urban area bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

faktor teman sebaya dengan perilaku seksual berisiko (p=0,000) dan 

hasil analisis bivariat pada rural area juga terdapat hubungan yang  

signifikan antara faktor teman sedabya dengan perilaku seksual 

berisiko (p=0,000). Hasil yang sama juga didapat dari penelitian 

yang dilakukan oleh Umaroh (2015) bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengaruh teman sebaya dengan perilaku seksual 

pranikah (p=0,000). 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suwarni (2009) bahwa terdapat hubungan antara perilaku seksual 

teman sebaya dengan perilaku seksual remaja (p=0,001). Hal ini juga 

menunjukan bahwa semakin berisiko perilaku seksual teman sebaya 

maka perilaku seksual remaja akan semakin berisiko. Menurut 

Azwar (2005) remaja yang melakukan perilaku seksual pranikah 

dapat termotivasi oleh pengaruh kelompok (teman sebaya) dalam 
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upaya ingin menjadi bagian dari kelompoknya. Selain itu, didorong 

pula oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba segala hal yang 

belum diketahui. 

Perilaku seorang remaja baik pada urban area maupun rural 

area akan mirip atau sesuai dengan perilaku teman sebayanya. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara remaja pada urban area 

dan rural area. Remaja pada urban area cenderung mengikuti 

pergaulan yang bebas dibandingkan dengan remaja pada rural area, 

namun tidak menutup kemungkinan untuk remaja pada daerah rural 

memiliki pergaulan yang bebas. Remaja yang memiliki pergaulan 

buruk seperti perilaku seksual berisiko juga akan berpengaruh 

terhadap teman sebayanya. 

Perilaku seorang remaja pada urban area dan rural area 

tentunya sangat berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh teman sebayanya 

atau teman kelompok bermainnya. Remaja pada urban area 

memiliki teman yang lebih bersifat heterogen, tidak hanya teman 

sekolah, namun teman dirumah, teman ditempat les, dan lain 

sebagainya. Berbeda dibandingkan dengan remaja pada rural area 

yang bersifat homogen, hanya sebatas teman sekolah dan teman 

main dirumah. 

Penelitian ini menunjukan bahwa teman sebaya baik pada 

urban area maupun rural area merupakan faktor yang 

berberhubungan terhadap perilaku seksual berisiko pada remaja. Hal 
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ini terjadi karena seorang remaja mempunyai kedekatan khusus 

dengan teman sebayanya, kedekatan ini yang membuat seorang 

remaja memiliki perilaku yang sama atau sesuai dengan teman 

sebayanya atau teman kelompoknya, termasuk perilaku yang 

menyimpang atau perilaku seksual berisiko. 

3. Faktor-faktor yang Paling Berpengaruh dengan Perilaku Seksual 

Beisiko pada Urban Area dan Rural Area 

a. Pengaruh Pengetahuan terhadap Perilaku Seksual Berisiko 

Menurut tabel 4.6 hasil dari analisi multivariat didapatkan 

hasil bahwa pengetahuan adalah faktor yang paling dominan 

hubungannya dengan perilaku seksual berisiko pada urban area 

(OR=12,573). Hasil ini menunjukan bahwa kemungkinan remaja 

yang pengetahuannya tidak baik yang mengalami perilaku seksual 

berisiko sebesar 92,6% dibandingkan dengan remaja yang 

pengetahuannya baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Darmasih (2009) bahwa semakin tinggi pengetahuan 

remaja tentang kesehatan reproduksi, maka perilaku seksual 

pranikah remaja semakin baik, dan sebaliknya semakin rendah 

pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, maka perilaku 

seksual pranikah remaja semakin buruk. 

Menurut Amrillah (2006) semakin tinggi pengetahuan 

kesehatan reproduksi yang dimiliki remaja maka semakin rendah 

perilaku seksual pranikahnya, sebaliknya semakin rendah 
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pengetahuan kesahatan reproduksi yang dimiliki remaja maka 

semakin tinggi perilaku seksual pranikahnya.  

Pengetahuan kesehatan reproduki yang diterima oleh remaja 

dari sumber yang benar dapat menjadikan faktor untuk memberikan 

dasar yang kuat bagi remaja dalam menyikapi segala perilaku 

seksual yang semakin menuju kematanga. Pengetahuan kesehatan 

reproduksi juga dapat menjadikan remaja memiliki sikap dan tingkah 

laku seksual yang sehat dan bertanggung jawab (Miqdad, 2001). 

Hal ini menunjukan bahwa tingkat pengetahuan remaja yang 

baik pada urban area disebabkan karena responden telah 

mendapatkan materi pembelajaran dari sekolah, tidak hanya dari 

sekolah seperti responden pada rural area namun remaja pada urban 

area juga mendapatkan pengetahuan dari internet, buku bacaan, 

video, film, dan dari teman sebayanya tentang kesehatan reproduksi. 

Sehingga pengetahuan remaja tentang perilaku seksual juga 

bertambah dan lebih baik. Berbeda dengan remaja pada rural area 

yang hanya mendapat pembelajaran tentang kesehatan reproduksi 

dari sekolah, dan hanya sebagian kecil siswa yang mengakses 

internet untuk menambah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.  

Pengetahuan remaja pada urban area lebih baik 

dibandingkan remaja pada rual area. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Permana (2016) bahwa remaja pada 
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urban area memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi dibandingkan 

dengan remaja pada rural area. 

Penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan merupakan 

faktor yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap perilaku seksual 

remaja pada urban area. Faktor yang berpengaruh paling lemah 

terhadap perilaku seksual berisiko adalah faktor pemahaman agama. 

Pemahaman agama yang dimiliki oleh remaja pada urban area 

dalam kategori yang baik atau bagus, dan remaja pada urban area 

memiliki keyakinan yang cukup kuat terhadap Tuhannya, sehingga 

faktor pemahaman agama ini tidak terpengaruh dengan perilaku 

seksual berisiko remaja. 

Remaja yang memiliki pengetahuan baik terkait dengan 

kesehatan reproduksi cenderung memiliki perilaku seksual yang 

sehat, namun sebaliknya remaja yang memiliki pengetahaun kurang 

terkait dengan kesehatan reproduksi cenderung memiliki perilaku 

seksual yang buruk seperti perilaku seksual berisiko dan perilaku 

seksual pranikah. 

Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang 

dimiliki oleh siswa baik pada urban area maupun rural area mampu 

membawa mereka terjerumus dalam perilaku seksual berisiko remaja 

atau perilaku seksual yang tidak sehat, karena pengetahuan yang 

baik dan memadai mampu menjadi benteng untuk remaja tidak 

terjerumus dalam perilaku seksual yang tidak sehat. Hal ini yang 
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menyebabkan pengetahuan adalah faktor yang berpengaruh terhadap 

perilaku seksual berisiko pada remaja. 

Pengetahuan merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap perilaku seksual berisiko pada urban area, namun pada 

rural area faktor yang paling berpengaruh adalah faktor teman 

sebaya. Remaja pada urban area memiliki pengetahuan yang cukup 

bagus terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, sehingga 

pengetahuan yang memadai akan memberikan dampak yang baik 

terhadap perilaku seksual berisiko remaja, sehingga faktor 

pengetahuan ini sangat berpengaruh pada urban area. Berbeda 

dengan rural area, pada rural area teman sebaya adalah faktor yang 

paling berpengaruh dengan perilaku seksual remaja. Hal ini terjadi 

karena pergaulan remaja pada rural area sangat terpengaruh dengan 

teman sebayanya, karena teman sebaya merupakan tempat berbagi 

dan mendapatkan informasi baik tentang kesehatan reproduksi 

maupun tentang seksual, sehingga faktor teman sebaya sangat 

berpengaruh pada rural area. 

b. Pengaruh Faktor Teman Sebaya terhadap Perilaku Seksual 

Berisiko 

Menurut tabel 4.5 hasil dari analisis multivariat didapatkan 

hasil bahwa faktor teman sebaya adalah faktor perilaku seksual 

berisiko yang dominan setelah pengetahuan pada urban area 

(OR=8,133). Hasil ini menunjukan bahwa kemungkinan remaja yang 
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teman sebayanya tidak baik mengalami perilaku seksual berisiko 

sebesar 89,1% dibandingkan remaja yang teman sebayanya baik. 

Menurut tabel 4.6 hasil dari analisis multivariat didapatkan hasil 

bahwa faktor teman sebaya adalah faktor perilaku seksual berisiko 

yang paling berpengaruh pada rural area (OR=3,591). Hasil ini 

menunjukan bahwa kemungkinan remaja yang teman sebayanya 

tidak baik mengalami perilaku seksual berisiko sebesar (OR=78,2%) 

dibandingkan dengan remaja yang teman sebayanya baik. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Trisetiadi (2016) yang 

menunjukan hasil bahwa pengaruh teman sebaya merupakan salah 

satu faktor yang dominan pada perilaku seksual pranikah 

(OR=2,440). Faktor yang menyebabkan kuatnya pengaruh teman 

sebaya terhadap perilaku seksual pranikah adalah perkembangan 

remaja yang lebih dekat dengan teman sebaya dan faktor kohesivitas. 

Hal ini dikarenakan teman sebaya mempunyai pengaruh yang 

sangat besar bagi kehidupan sosial dan perkembangan diri remaja 

(Sarwono, 2012). Penelitian yang dilakukan Suwarni (2009) juga 

didapatkan hasil bahwa perilaku teman sebaya mempunyai hubungan 

atau pengaruh yang paling besar terhadap perilaku seksual remaja. 

Faktor yang menyebabkan tingginya pengaruh teman sebaya 

terhadap perilaku seksual adalah tingginya kohesivitas atau 

kedekatan remaja dengan teman sebayanya. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Atkin (2007) mengungkapkan bahwa informasi 
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seksual dari teman sebya dapat meningkatkann perilaku seksual 

remaja. Menurut Ramba (2008) juga mengemukakan bahwa perilaku 

seksual yang buruk cenderung terjadi pada remaja yang aktif 

berkomunikasi dengan teman sebayanya. 

Perilaku seorang remaja baik pada urban area maupun rural 

area akan mirip atau sesuai dengan perilaku teman sebayanya. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara remaja pada urban area 

dan rural area. Remaja pada urban area cenderung mengikuti 

pergaulan yang bebas dibandingkan dengan remaja pada rural area. 

Pergaulan remaja antara lawan jenis pada rural area belum sebebas 

di urban area. Remaja pada urban area lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk dengan pergi ke mall, temapt-tempat hiburan, dan 

nongkrong di coffe shop. Berbeda dengan remaja pada rural area 

yang menghabiskan waktu luangnya untuk pergi ke balai desa untuk 

melihat pertunjukan, pergi ke pasar malam atau sekedar berkumpul 

di rumah salah satu teman mereka.  

Perilaku seorang remaja pada urban area dan rural area 

tentunya sangat berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh teman sebayanya 

atau teman kelompok bermainnya. Remaja pada urban area 

memiliki teman yang lebih bersifat heterogen, tidak hanya teman 

sekolah, namun teman dirumah, teman ditempat les, dan lain 

sebagainya. Berbeda dibandingkan dengan remaja pada rural area 
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yang bersifat homogen, hanya sebatas teman sekolah dan teman 

main dirumah. 

Penelitian ini menunjukan bahwa teman sebaya baik pada 

urban area maupun rural area merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap perilaku seksual berisiko pada remaja. Perilaku seorang 

remaja akan terpengaruh oleh cara mereka bergaul dengan teman 

sebayanya dalam lingkungannya. Hal ini terjadi karena seorang 

remaja mempunyai kedekatan khusus dengan teman sebayanya, 

kedekatan ini yang membuat seorang remaja memiliki perilaku yang 

sama atau sesuai dengan teman sebayanya atau teman kelompoknya, 

termasuk perilaku yang menyimpang atau perilaku seksual berisiko. 

c. Pengaruh Peran Orang Tua terhadap perilaku Seksual Berisiko 

Menurut tabel 4.6 hasil dari analisis multivariat didapatkan 

hasil bahwa peran orang tua adalah faktor perilaku seksual berisiko 

yang dominan setelah faktor teman sebaya pada rural area 

(OR=2,560). Hasil ini menunjukan bahwa kemungkinan remaja yang 

peran orang tuanya kurang baik mengalami perilaku seksual berisiko 

sebesar 71,9% dibandingkan remaja yang peran orang tuanya baik. 

Soetjiningsih (2006), bahwa semakin baik hubungan orang tua 

dengan anak remajanya, makin baik perilaku seksual pranikah 

remaja.  

Hubungan orang tua dengan remaja pada urban area dan 

rural area mempunyai pengaruh terhadap perilaku seksual remaja. 
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Remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah banyak 

diantaranya berasal dari keluarga yang bercerai atau pernah bercerai, 

keluarga dengan banyak konflik, dan perpecahan.  

Peran orang tua terutama ibu baik pada urban area maupun 

rural area dalam perkembangan seorang remaja sangat penting. 

Seorang remaja yang dalam masa tumbuh kembangnya kehilangan 

peran orang tua atau peran ibu maka ia akan kehilangan haknya, hak 

untuk dibina, dibimbing, diberikan kasih sayang, perhatian dan 

sebagainya. 

Remaja pada daerah urban area maupun rural area memiliki 

hak yang sama dalam masa perkembangannya. Sayangnya hal ini 

tidak mendapat perhatian khusus dari para orang tua, terutama orang 

tua pada daerah rural area. Remaja pada rural area kurang 

mendapatkan bimbingan, kasih sayang dan perhatian dari orang 

tuanya.  

Hal ini yang menyebabkan remaja pada rural area memiliki 

kehidupan yang lebih bebas, mereka bebas melakukan apapun yang 

mereka mau, namun tidak semua remaja pada rural area 

mendapatkan nasib yang sama. Remaja pada rural area juga masih 

banyak yang mendapatkan peran orang tua yang baik, namun lebih 

banyak pada remaja urban area.  

Hal ini terjadi karena remaja pada rural area banyak yang 

mengalami broken home, beberapa dari mereka tinggal hanya 
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dengan salah satu orang tua mereka, bahkan ada yang hanya tinggal 

dengan saudara mereka. Kualitas pengasuhan yang buruk, dapat 

menyebabkan remaja mengalami depresi dan kebingungan. Hal ini 

yang menyebabkan remaja pada rural area kurang mendapatkan 

bimbingan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya. 

Kurangnya kesadaran orang tua untuk membimbing dan 

mengarahkan anak remajanya, membuat mereka melakukan 

kesalahan yang tidak seharusnya mereka perbuat, seperti perilaku 

seksual yang berisiko. Hal ini yang menyebabkan peran orang tua 

memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seksual berisiko 

pada remaja. 

Penelitian ini menunjukan bahwa peran orang tua sangat 

berpengaruh terhadap perilaku seksual remaja. Orang tua yang 

memiliki peranan baik terkait dalam hal pengasuhan ataupun 

pendidikan kesehatan reproduksi  akan cenderung menurunkan 

perilaku seksual berisiko remaja.  

d. Pengaruh Sumber Informasi terhadap Perilaku Seksual Berisiko 

Menurut tabel 4.5 hasil dari analisis multivariat didapatkan 

hasil bahwa sumber informasi adalah faktor perilaku seksual berisiko 

yang dominan setelah faktor teman sebaya pada urban area 

(OR=0,170). Hasil ini menunjukan bahwa kemungkinan remaja yang 

mempunyai sumber informasi banyak mengalami perilaku seksual 

berisiko sebesar 14,5% dibandingkan dengan remaja yang memiliki 
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sumber informasi sedikit. Menurut tabel 4.6 hasil analisis multivariat 

didapatkan hasil bahwa sumber informasi adalah faktor perilaku 

seksual berisiko yang dominan setelah peran orang tua pada rural 

area (OR=0,257). Hasil ini menunjukan bahwa kemungkinan remaja 

yang mempunyai sumber informasi banyak  mengalami perilaku 

seksual berisiko sebesar 20,4% dibandingkan remaja yang memiliki 

sumber informasi sedikit.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Samino (2011) bahwa keterpaparan media informasi 

adalah salah satu variabel yang dominan (OR=5,523). Berdasarkan 

nilai tersebut membuktikan bahwa remaja yang telah terpapar 

dengan media pornografi memiliki peluang lebih besar untuk 

melakukan perilaku seksual. 

Menurut Rohmawati (2008) paparan media masa baik cetak 

(koran, majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, 

Internet) mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan 

hubungan seksual pranikah. Pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi yang diperoleh remaja dari media informasi belum 

digunakan untuk pedoman perilaku seksual yang sehat dan 

bertanggung jawab. Sebaliknya paparan media informasi seksualitas 

dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung 

bersifat pornografi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi 

remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin 

mencoba, akan meniru apa yang dilihat dan didengarnya dari media 
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massa. Hal ini menegaskan bahwa sumber informasi yang baik dan 

bertanggung jawab diperlukan oleh remaja, agar remaja tidak salah 

dalam mendapatkan sumber informasi. 

Remaja pada urban area dan rural area memiliki perbedaan 

dalam penggunaan media informasi. Remaja pada urban area lebih 

banyak menggunakan media informasi dibandingkan remaja pada 

rural area. Remaja pada urban area menggunakan media informasi 

seperti internet, TV, HP, VCD, video porno, teman, radio, poster, 

koran, buku bacaan, majalah, dan brosur, dan sebagainya, sebagai 

sumber informasi. Berbeda dengan remaja pada rural area yang 

hanya menggunakan media informasi seperti TV sebagai sumber 

informasi, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang menggunakan 

handphone sebagai sumber informasinya. Remaja pada rural area 

masih sulit dalam mengakses internet karena keterbatasan signal dan 

jauhnya akses menuju fasilitas warung internet. 

Hal ini menunjukan remaja pada urban area dan rural area 

yang sering terpapar dengan media pornografi seperti Internet, TV, 

Handphone, VCD, filem, video porno, buku bacaan, majalah dan 

lain sebagainya yang mengandung pornografi akan mempengaruhi 

remaja untuk melakukan perilaku seksual berisiko. 

Sumber informasi yang digunakan remaja baik pada daerah 

urban area maupun rural area lebih bersifat pornografi. Sumber 

informasi tersebut digunakan oleh remaja sebagai pedoman untuk 



97 
 

melakukan tidakan yang sesuai dengan yang mereka lihat dari media 

informasi. Hal  ini yang membuat remaja baik pada urban area 

maupun rural area yang terjerumus dalam perilaku seksual yang 

berisiko. Hal ini yang menyebabkan sumber informasi sebagai faktor 

yang berpengaruh dengan perilaku seksual berisiko pada remaja, 

baik pada urban area maupun rural area. 

C. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian 

a. Penelitian ini mengambil dua daerah yaitu urban area dan rural 

area yang dapat menggambarkan secara jelas  dan lebih rinci 

tentang perbedaan faktor perilaku seksual berisiko remaja pada 

daerah tersebut. 

b. Pada penelitian ini, peneliti memperhatikan setiap aspek etik 

penelitian pada saat pengambilan data penelitian baik pada urban 

area maupun rural area. 

c. Penelitian ini menggunakan jumlah responden yang cukup banyak 

yaitu 182 responden pada urban area dan 187 responden pada 

rural area, sehingga hasil yang didapatkan lebih valid. 

d. Variabel yang digunkan dalam penelitian ini sudah cukup banyak 

sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan harapan peneliti. 

2. Kelemahan Penelitian 

a. Terdapat beberapa responden pada urban area dan rural area yang 

tidak memahami pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. 
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b. Pengambilan data pada rural area tidak dilakukan dalam waktu 

yang bersamaan. 

c. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden, 

sehingga hasilnya tergantung dengan kejujuran responden. 

d. Penelitian ini hanya menganalisa secara kuantitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


