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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Remaja adalah tunas, generasi penerus, dan penentu masa depan yang 

merupakan modal dasar pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, 

keberadaan kelompok remaja tidak dapat diabaikan begitu saja. World Health 

Organization (WHO) mencatat sekitar seperlima penduduk dunia terdiri dari 

remaja dan 900 juta diantaranya berada di negara berkembang (Soetjitningsih, 

2010). Data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

menunjukan jumlah remaja di Indonesia sebesar 26,68% yang terdiri dari 

50,70% remaja laki-laki dan 49,30% remaja perempuan (BKKBN, 2011). 

Masa remaja merupakan masa yang kritis dan memerlukan perhatian 

yang khusus karena pada masa ini merupakan masa transisi dari masa kanak-

anak menuju ke dewasa dimana perkembangan fisik dan psikologi 

berkembang secara cepat. Hal ini menyebabkan remaja cenderung melakukan 

perilaku yang dapat mengganggu kesehatan reproduksinya seperti melakukan 

seks yang tidak aman, kehamilan dan kelahiran di usia dini, penggunaan 

Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), aborsi, kekarasan 

Seksual (pelecehan seksual), dan Penyakit Menular Seksual yang salah 

satunya adalah HIV/AIDS (WHO, 2011). 

Fenomena ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

remaja mengenai kesehatan reproduksi. Hal tersebut didukung oleh tidak 
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tersedianya informasi yang akurat dan benar mengenai kesehatan reproduksi 

menyebabkan remaja mencari akses sendiri melalui majalah, internet, buku, 

bahkan film porno yang tidak mengajarkan tanggungjawab dan resiko yang 

dapat ditimbulkannya (Azinar, 2013). Selain itu salah satu faktor yang 

menyebabkan remaja terjerumus ke masalah sosial seperti tawuran, 

pengunaan obat terlarang, dan pergaulan bebas adalah komunikasi yang 

kurang baik antara remaja dengan orang tua maupun  lingkungannya (Depkes 

RI, 2012). 

Remaja Indonesia mengalami perubahan nilai, norma dan gaya hidup 

dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Perubahan ini tidak 

selalu mengarah pada perilaku positif akan tetapi cenderung mengarah pada 

perilaku negatif dikarenakan pada masa remaja perkembagan fisik cenderung 

lebih cepat dari pada psikologinya menyebabkan remaja memiliki emosi  

yang labil. Berdasarkan Pusat Informasi dan Layanan Remja (PILAR) 

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)  Jawa Tengah tahun 

2012, remaja yang telah malakukan seks pranikah sebesar 193 orang, 

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sebesar 79 orang, Infeksi Menular 

Seksual (IMS) sebesar 98 orang, masturbasi sebanyak 128 orang, dan aborsi 

sebanyak 104 orang (Sari, dkk, 2013). 

Pendidikan kesehatan reproduksi perlu diberikan kepada remaja. Hal 

ini diperkuat dengan penelitian SDKI-R tahun 2007 yang dilakukan pada 

remaja laki-laki dan perempuan, didapatkan hanya  29% remaja perempuan 

dan 32% remaja laki-laki yang memiliki pengetahuan benar tentang masa 
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subur seorang perempuan dan pengetahuan tentang anemia sebesar 14% pada 

remaja laki-laki maupun perempuan, serta pengetahuan remaja dalam 

mencegahan penularan HIV/AIDS masih rendah yaitu tidak berhubungan 

seks (14% remaja wanita dan 95% remaja pria), menggunakan kondom (18% 

remaja perempuan dan 25% remaja laki-laki), tidak berganti-ganti pasangan 

(11% remaja perempuan dan 8% remaja laki-laki) (BKKBN, 2011). 

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi 

remaja yaitu dengan mendirikan program kesehatan reproduksi remaja yang 

merupakan program pokok pembangunan nasional oleh Tim dari BKKBN. 

Hal ini bertujuan mencegah bias pendidikan seks maupun kesehatan 

reproduksi agar siswa dapat memperoleh informasi secara benar dan 

mengetahui resiko-resiko apa saja yang dapat terjadi akibat gangguan sistem 

reproduksi. Akan tetapi, upaya pemerintah ini belum berjalan dengan optimal 

karena banyaknya sekolah yang harus didatangi oleh Tim Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional) (Wulandari, dkk, 2012). 

PMS (Penyakit Menular Seksual) merupakan salah satu dampak yang 

ditimbulkan oleh gangguan sistem reproduksi. Salah satu jenis Penyakit 

Menular Seksual (PMS) adalah HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan penyakit 

yang sangat mematikan dan sekitar 40% dari penderita HIV terjadi pada 

ramaja berusia 15-24 tahun (Soetjitningsih, 2010). Berdasarkan data dari 

Komisi Penaggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Surakarta pada bulan 

Maret 2007, sebanyak 64 orang menderita HIV di Solo (Widodo dan Dasuki, 

2008). 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 10 siswa 

SMA N 1 Kartasura didapatkan 5 orang siswa belum memiliki pengatahuan 

yang benar tentang kesehatan reproduksi remaja yang meliputi pengertian, 

fungsi alat reproduksi, dan dampak yang ditimbulkan akibat tidak menjaga 

sistem reproduksi. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan sebagai 

berikut : “Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 

pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi remaja di SMA Negeri 1 

Kartasura?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 

pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi remaja di SMA Negeri 1 

Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan siswa SMA N 1 Kartasura tentang 

kesehatan reproduksi remaja sebelum diberikan pendidikan kesehatan. 

b. Untuk mengetahui pengetahuan siswa SMA N 1 Kartasura tentang 

kesehatan reproduksi remaja setelah diberikan pendidikan kesehatan. 
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c. Untuk mengetahui perubahan pengetahuan siswa SMA N 1 tentang 

kesehatan reproduksi remaja sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diaharapkan dapat meberikan dan menambah 

informasi dalam bidang ilmu kesehatan terkait dengan kesehatan 

reproduksi remaja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang masalah yang  

khususnya terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat menjadi pertimbangan pada intasi yang berwenang dalam 

pembuatan kebijakan program tentang peningkatan pengetahuan 

kesehatan reproduksi remaja. 

c. Bagi peneliti lain 

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 
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E. Penelitian Sejenis 

1. Ngestiningrum (2010), berjudul “Perbandingan Antara Pengaruh layanan 

Informasi dan Konseling Kelompok Terhadap Sikap Tentang Kesehatan 

Reproduksi Remaja”. Penelitian ini menggunakan rancangan quasi-

experimental one group pretest-posttest design. Jumlah sampel sebanyak 

120 responden dengan metode pengambilan sample menggunakan cluster 

sampling. Analisis data menggunakan uji paired t-test, dari hasil analisis 

menunjukan nilai signifikasi p (0,000) berarti bahwa ada pengaruh 

layanan informasi terhadap sikap tentang KKR, demikian halnya dengan 

konseling kelompok nilai signifikasi p (0,410), berarti tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara kedua perlakuan tersebut. 

2. Ganiajri, Winarni, dan Husodo (2012), berjudul “Perbedaan Pemanfaatan 

Multimedia Flash dan Ceramah Sebagai Media Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi Remaja Bagi remaja Awal di SMP Negeri 3 Turi Kabupaten 

Sleman”. Penelitian ini menggunakan rancangan quasi-experimental one 

group pretest-posttest with control. Jumlah sampel sebanyak 42 

responden yang terbagi dalam tiga kelompok perlakuan dan pengambilan 

sempel dengan teknik proposional random sampling. Analisis 

menggunakan uji t dan hasil penelitian menunjukan tidak terdapat 

perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan dengan metode multimedia 

flash (Pvalue = 0,146; t = -1,547). Hasil uji t berpasangan terdapat 

perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah perlakuan dengan metode 

ceramah (Pvalue = 0,001; t = -3,369). 


