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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Remaja merupakan investasi masa depan bangsa karena mereka merupakan 

generasi penerus yang produktif dan sangat berharga bagi kelangsungan 

pembangunan dimasa mendatanag, akan tetapi teknologi informasi serta ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat membawa dampak 

timbulnya permasalahan remaja yang semakin meningkat. Mengubah norma-

norma, nilai dan gaya hidup mereka karena kesehatan remaja sebagian besar 

ditentukan oleh gaya hidup mereka. 

Beberapa strategi dilakukan untuk meminimalisir, mencegah dan membantu 

para remaja yang mempunyai masalah kesehatan remaja salah satunya adalah 

melalui PKPR yaitu pelayanan kesehatan peduli remaja adalah suatu cara yang 

digunakan untuk membantu para remaja yang mempunyai masalah. 

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan pelayanan 

kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan, 

menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga 

kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta efektif dan 

efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut (DepkesRI 2006:26) 

 

PKPR yang mulanya adalah suatu program yang dikembangkan oleh 

kementerian kesehatan republik Indonesa sebagai upaya untuk meningkatkan 

status kesehatan remaja dan puskesmas sebagai home based telah melaksanakan 

kegiatan rutin dan sosialisasi ke sekolah-sekolah akan tetapi pemanfaatanya 

sangat sedikit. Oleh sebab itu program tersebut kemudian dikembangkan melalui 

penjaringan ke sekolah-sekolah SMP, SMA dan sederajat maupun tempat
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perkumpulan remaja seperti Karang Taruna, Remaja Masjid dan Pondok 

Pesantren.  

Sasaran program PKPR ini adalah laki-laki dan perempuan usia 10-19 tahun 

dan belum menikah. Memfasilitasi kasus-kasus kesehatan dan permasalahan 

remaja lainnya baik permasalahan fisik maupun psikologis. Adapun di sekolah 

pelaksanaan PKPR pemecahan permasalahan fisik adalah setelah dilakukan 

observasi para remaja diberikan bantuan untuk diberikan rujukan kepada pihak 

terkait dengan kesehatan fisiknya yaitu tenaga medis  karena mengingat para 

remaja cenderung tidak mempedulikan dan mengabaikan gejala yang mungkin 

timbul pada keadaan jasmaninya. Kemudian pada masalah psikologinya akan 

dibantu dipecahkan melalui layanan bimbingan dan konseling. 

Kenyataan di lapangan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa siswa belum memahami Pelayanan Kesehatan Peduli 

Remaja (PKPR), Hal ini ditunjukkan dengan cirri-ciri sebagai berikut: siswa 

masih suka jajan makanan yang dijual dipinggiran jalan yang diragukan 

kebersihannya dan kesehatannya, siswa hanya mengetaui masalah kesehatan 

jasmani saja misalnya sakit gigi, keseleo, demam. Sementara gangguan mental 

seperti cepat marah dan memukuli orang, salah memilih pergaulan tidak mereka 

ketahui sebagai masalah mental, dan iklan layanan masyarakat untuk himbauan 

menjauhi narkoba, seks bebas, kehamilan diluar nikah pun tidak mereka mengerti 

dengan jelas maksudnya. Hal ini peran PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli 

Remaja) sangat penting yakni jika beberapa masalah tersebut diinformasikan 

kepada siswa beserta cara mencegah menyelesaiakan dan ditindak lanjuti maka 



3 

 

 

akan  membantu memberikan informasi bagi siswa dan dengan harapan mereka 

tidak akan mengalami hal tersebut. 

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 

di sekolah perlu dilaksanakan melalui cara yang efektif sesuai prosedur dan 

mudah diakses oleh para remaja di sekolah salah satunya melalui layanan 

informasi bimbingan konseling. Mengingat keminiman pengetahuan para remaja 

tentang bahaya maupun penyebab permasalahan kesehatan remaja baik 

permasalahan fisik maupun penyebab permasalahan psikologis karena selama ini 

yang mereka tahu bahwa mereka ke sekolah hanya untuk menuntut ilmu saja.  

Pelayanan kesehatan remaja memegang peran penting dalam mencegah dan 

merespons masalah kesehatan pada remaja, pelayanana kesehatan remaja 

termasuk pelayanana konseling, selain mengobati remaja yang sakit dan terluka 

juga membantu remaja yang mempunyai masalah untuk memutuskan solusi 

pemecahan masalah yang dipilih. Dengan pemberian informasi yang lengkap dan 

benar serta memberikan pendidikan keterampilan hidup sehat. 

Diperlukan informasi yang benar, mengingat kegunaan dari informasi 

sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, 

sebagai pertimbangan bagi arah pengembangan diri, dan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

Adapun layanan informasi dalam penelitian ini adalah layanan informasi 

bidang bimbingan dan konseling yang berfungsi sebagai pemberian informasi 

kepada para remaja di sekolah tentang kesehatan remaja serta informasi yang 

sifatnya pencegahan dan pemahaman. Mencegah dari melakukan hal-hal yang 
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membahayakan kesehatan para remaja memahami bagaimana cara mencegah, 

merawat dan  merujuk bahkan mengobati penyakit yang dialami oleh para remaja 

baik itu sakit dalam artian sakit mental maupun sakit fisik. 

Belajar melalui praktik atau mengalami secara langsung akan lebih efektif 

mampu membina sikap, keterampilan, cara berfikir kritis dan lain-lain, bila 

dibandingkan dengan belajar hafalan. Hal ini merupakan alasan Pelayanan 

Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) menggunakan layanan informasi teknik 

simulasi. 

Teknik simulasi adalah membuat suatu peniruan atau seolah-olah 

melakukan aktufitas dari kehidupan nyata. Model pembelajaran ini dirancang 

untuk membantu siswa mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial 

dan untuk menguji reaksi mereka, serta untuk memperoleh konsep keterampilan 

pembuatan keputusan. 

Melalui kegiatan observasi yang dilakukan di MTs YPI Klambu grobogan 

ditemukan permasalahan yaitu minimnya pengetahuan  siswa terhadap program 

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di sekolah, padahal kegiatan tersebut 

jika dapat berfungsi dengan baik sebagaimana tujuan yang diharapkan oleh 

pemerintah maka akan dapat membantu memecahkan permasalahan yang sering 

dialami oleh para remaja. Akan tetapi para siswa sebagai subjek yang diberikan 

pelayanan khusus untuk remaja belum memanfaatkan Pelayanan Kesehatan Peduli 

Remaja (PKPR). Sehingga kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 

belum dapat dimanfaatkan dengan baik. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

dengan judul “Peningkatan pemahaman siswa terhadap Pelayananan Kesehatan 

Peduli Remaja (PKPR) di sekolah melalui layanan informasi dengan teknik 

simulasi pada  siswa. 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat 

diungkap yaitu 

1. Bagaimanan Meningkatkan Pemahaman terhadap Pelayanan Kesehatan 

Peduli Remaja (PKPR) Melalui Layanan Informasi dengan Teknik Simulasi 

pada siswa Kelas VIII D MTs YPI Klambu Grobogan 

2. Bagaimana Pelaksanaan Layanan Informasi dengan Teknik Simulasi dapat 

meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Pelayanan Kesehatan Peduli 

Remaja (PKPR) pada siswa Kelas VIII D MTs YPI Klambu Grobogan dalam 

meningkatkan pemahaman terhadap Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 

(PKPR). 

1.3 Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas,  Maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan Peningkatan Pemahaman terhadap Pelayanan Kesehatan 

Peduli Remaja (PKPR) Melalui Layanan Informasi dengan teknik 

Simulasi pada Siswa Kelas VIIID MTs YPI Klambu 
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2. Mendeskripsikan Pelaksanaan Layanan Informasi dengan Teknik Simulasi 

dalam Meningkatkan Pemahaman terhadap Pelayanan Kesehatan Peduli 

Remaja (PKPR) Pada Siswa Kelas VIIID MTs YPI Klambu. 

1.4 Manfaat penelitian 

Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat 

memberikan manfaat dari dua segi: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Kegunaan penelitian ini kiranya dapat melengkapi kepustakaan di 

Universitas Muria Kudus dan setidaknya dapat dijadikan bahan pembanding. 

Khususnya mengenai peningkatan pemahaman siswa melalui layanan informasi 

teknik simulasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap Pelayanan Kesehatan 

Peduli Remaja (PKPR) 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Untuk kepala sekolah  

Kiranya penelitian ini dapat dijadikan acuan kebijakan terhadap 

pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang 

dilaksanakan di Sekolah, 

2. Bagi Siswa  

Semoga menjadi sebuah pembelajaran dan pengetahuan tentang kesehatan 

remaja 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang gambaran 

langsung masalah di lapangan atau di sekolah. Dan sebagai persiapan peneliti 

untuk menjadi guru bimbingan konseling yang professional. 
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1.5 Ruang lingkup penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah ruang lingkup penelitian ini membahas 

tentang “ Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan Layanan Informasi 

dengan teknik simulasi pada kelas VIII D MTS YPI Klambu”. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan definisi yang berkaitan dengan variable 

yang ada dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya 

adalah Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan layanan informasi teknik 

simulasi. 

1. Pelayanan kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 

PKPR adalah suatu layanan kesehatan yang ditujukan kepada remaja, 

peka akan kebutuhan terkait kesehatan remaja, dapat menjaga rahasia, efektif 

dan efiien dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 

2. Layanan informasi dengan teknik simulasi. 

Layanan informasi adalah layanan konseling yang bertujuan membekali 

para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta supaya para siswa 

dapat belajar dengan lingkungan sehingga mereka dapat mengatur dan 

merencanakan kehidupan mereka sendiri. 

Teknik simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu 

peniruan atau seolah-olah melakukan aktifitas dari kehidupan nyata. Teknik 

ini dapat membantu siswa mengalami bermacam-macam proses dalam 

kenyataan social dan untuk menguji reaksi mereka, serta untuk memperoleh 

konsep keterampilan pembuatan keputusan. 
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 Dalam penelitian ini tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan, beberapa hal yang akan dilakukan oleh peneliti dalam 

tahap ini adalah menetapkan peserta layanan, dan menetapkan jenis kegiatan 

yang akan dikemas dalam satlan. 

2. Tahap pengorganisasian unsur maupun sasaran layanan, yaitu 

memepersiapkan materi informasi, tempat pelaksanaan, dan kesiapan 

kelengkapan peralatan yang akan dilakukan dalam kegiatan layanan. 

3. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini peneliti mengaktifkan dinamika berfikir, 

merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Hal yang pertama 

dilakukan oleh peneliti adalah memberikan isi dari layanan informasi  

4. Tahap penelitian, penelitian dapat dilakukan baik secara lisan maupun 

terulis untuk mengungkapkan pemahaman peserta mengenai informasi yang 

disajikan. 

5. Tahap tindak lanjut dan laporan, dengan menetapkan arah tindak lanjut dan 

mendokumenkan lapelprog yang perlu disusun dan digunakan. 

 

 

 


