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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Kesehatan reproduksi remaja harus mendapatkan perhatian yang serius 

untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam rangka 

mewujudkan keluarga berkualitas tahun 2015 (BKKBN, 2008). 

Dari total penduduk Indonesia yang berusia 15-19 tahun cukup besar 

yaitu tidak kurang dari 22,3 juta jiwa dan yang berusia 20-24 tahun sebesar 

21,3 juta jiwa atau hampir 25% dari total penduduk Indonesia tersebut. Biro 

Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah total penduduk propinsi Jawa 

Tengah selama tahun 2005 mencapai 31.896.114 jiwa. Dari jumlah tersebut 

ternyata remaja umur 10-14 tahun mencapai 5%, umur 15-19 tahun mencapai 

8,9% dan remaja umur 20-24 tahun mencapai 8% (BKKBN, 2002). 

Masa remaja merupakan masa yang dianggap rawan dalam kehidupan 

karena merupakan masa peralihan dari kehidupan anak menjadi kehidupan 

dewasa  yang penuh gejolak. Menjadi remaja berarti menjalani proses berat 

yang membutuhkan banyak penyesuaian, lonjakan pertumbuhan badan dan 

pematangan organ-organ reproduksi adalah salah satu masalah besar yang 

mereka hadapi, tidak terkecuali organ reproduksi yang rentan terhadap infeksi 

saluran reproduksi, kehamilan, penyakit menular seksual, dan penggunaan 

obat-obatan terlarang. Perasaan seksual yang menguat tak bisa tidak dialami 

oleh setiap remaja meskipun kadarnya berbeda satu dengan yang lain. Begitu 

juga kemampuan untuk mengendalikannya (Sarwono, 2000). 

Dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi, masalah yang terpenting 

adalah perilaku seksual remaja yang berakibat meningkatnya prevalensi 

aborsi, pernikahan usia muda, keluarga yang tidak diharapkan, melahirkan 

diluar nikah, kematian ibu dan bayi, depresi pada gadis yang terlanjur 

melakukan hubungan seksual, serta memberi peluang menyebarnya penyakit 

menular seksual dan HIV/AIDS (Widyastuti, 2009). 
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Dengan pendekatan pre test and post test with control group yang 

hasilnya ada pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap 

peningkatan pengetahuan remaja tentang seks bebas, yang menunjukkan 

tingkat pengetahuan remaja pada kelompok perlakuan lebih baik dari pada 

kelompok kontrol. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

variabel penelitian ada dua : pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi dan 

peningkatan pengetahuan remaja tentang seks bebas, sampel penelitian : 

Siswi SMUN Yogyakarta (Muliani dalam Pebriana 2009).  

Program pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi 

remaja adalah dengan upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan 

reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja, dimana terjadi peralihan 

dari masa anak menjadi dewasa, dan perubahan-perubahan dari bentuk dan 

fungsi tubuh terjadi dalam waktu relatif cepat. Hal ini ditandai dengan 

berkembangnya tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara 

pesat, menyebabkan remaja secara fisik mampu melakukan fungsi proses 

reproduksi tetapi belum dapat mempertanggung jawabkan akibat dari proses 

reproduksi tersebut. Informasi dan penyuluhan, konseling dan pelayanan 

klinis perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi 

remaja ini (Yanti, 2011). 

Berdasarkan hal tersebut peneliti berkeinginan untuk mengetahui 

pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan tentang reproduksi pada 

siswa SMP Negeri 24 Surakarta 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka perumusan 

masalah yaitu adakah pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi pada siswa SMP negeri 24 Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitan 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penyuluhan 

terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa SMP  

Negeri  24 Surakarta. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan peneliti di 

bidang kesehatan masyarakat tentang pengetahuan kesehatan reproduksi  

2. Manfaat praktis 

Dapat menjadi kebijakan dan pertimbangan pada instansi yang 

berwenang dalam pembuatan program yang berhubungan dengan 

peningkatan pengetahuan tentang reproduksi bagi remaja. 

 

 


