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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi. Usia mahasiswa berkisar antara 18-25 tahun. Menurut 

Willis, S (2011) usia 18 tahun sampai 24 tahun merupakan usia dewasa awal 

(young adulthood). Turner dan Helms didalam Dariyo (2008) mengatakan 

pada tahap dewasa muda ada beberapa tugas perkembangan yang harus 

dipenuhi oleh setiap individu yang berada pada tahap ini.  Salah satunya 

mencari dan menemukan calon pasangan hidup.  

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia, jumlah remaja umur 

10-24 tahun sekitar 63,4 juta atau 26,8 % dari jumlah penduduk Indonesia 

dan sebanyak 23,3 juta diantaranya  yaitu mahasiswa. Selain jumlahnya yang 

sangat kompleks seiring dengan masa transisi yang dialami mahasiswa, 

kelompok umur 10-24 tahun perlu mendapat perhatian khusus karena masih 

rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi (BKKBN, 2010) 

Penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Departemen 

Sosial Republik Indonesia menyatakan jumlah remaja yang memiliki masalah 

kehamilan tidak dinginkan (KTD) dan berkonsultasi setiap tahun mengalami 

peningkatan. Dalam penelitian tersebut ditemukan fakta remaja yang 

memiliki KTD terbanyak yaitu mahasiswa (59,22%), SMU (17,70%), dan 

tingkat SMP (1,63%) (Depsos RI, 2008). 
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 Secara fisik pada usia 18-25 tahun seseorang sudah pada tingkat 

kematangan fisiologis. Akan tetapi dorongan biologis tersebut harus ditunda 

untuk sementara waktu karena harus mencari dan menemukan pasangan 

hidup yang sesuai dengan harapan yang mereka inginkan (Dariyo, 2008). 

Sebelum menemukan calon pasangan hidup dan membina sebuah keluar 

banyak hal yang harus dipersiapkan, salah satunya mengenai kesehatan 

reproduksi. 

Persiapan pengetahuan tentang kesehatan repoduksi tidak kalah 

pentingnya dengan persoalan yang akan dihadapi pasca pernikahan. 

Kesehatan reproduksi diperlukan mengingat masih tingginya tingkat 

kematian ibu dan anak. Selain itu, kesehatan reproduksi meliputi konteks 

sosial, KTD, aborsi, penularan penyakit HIV/AIDS, serta penyakit kelamin 

lainnya (Thobroni & Munir, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Windiarti (2009), mengenai perilaku 

seks pranikah mahasiswa politeknik kesehatan di Semarang menunjukkan 

bahwa 20,4 % dari 250 mahasiswa pernah melakukan hubungan seksual pra 

nikah. Bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, seharusnya pengetahuan  

tentang kesehatan reproduksinya lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa 

dari jurusan lainnya. karena telah mendapatkan materi-materi yang berkaitan 

dengan kesehatan reproduksi dan seksual didalam perkuliahan. Akan tetapi 

perilaku seksual mahasiswa kesehatan tidak jauh beda dengan mahasiswa non 

kesehatan pada umumnya.  
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Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan pada mahasiswa 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, didapatkan 

hasil wawancara dengan 10 mahasiswa tentang kesehatan reproduksi, 7 dari 

10 mahasiswa tidak mengetahui persiapan reproduksi yang benar, 6 dari 10 

mahasiswa tidak mengetahui pentingnya mengecek kesehatan reproduksi 

sejak dini. 

Dari uraian diatas, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap 

mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

: “Adakah pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan 

dan sikap mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi 

terhadap pengetahuan dan sikap mahasiswa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa tentang kesehatan 

reproduksi sebelum diberi pendidikan kesehatan. 



4 
 

b. Mengetahui sikap mahasiswa tentang kesehatan reproduksi sebelum 

diberi pendidikan kesehatan 

c. Mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa tentang kesehatan 

reproduksi sesudah diberi pendidikan kesehatan. 

d. Mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa tentang kesehatan 

reproduksi sesudah diberi pendidikan kesehatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut :  

1. Pendidikan 

Hasil penelitian dapat memberikan refrensi dan  bahan pembanding 

selain itu dapat juga digunakan sebagai informasi ilmiah dalam 

pembelajaran tentang pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi 

terhadap pengetahuan dan sikap mahasiswa. 

2. Peneliti 

Memberikan pengalaman yang nyata dalam melaksanakan penelitian 

sederhana secara ilmiah dalam rangka mengembangkan diri dalam 

melaksanakan fungsi perawat. 

3. Masyarakat  

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi kepada 

masyarakat terutama mahasiswa tentang kesehatan reproduksi yang 

benar agar dapat mengambil langkah-langkah yang terbaik dan 
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diharapkan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

meningkat. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Teguh, Istiatri dan widagdo (2013). Hubungan pengetahuan, sikap 

terhadap kesehatan reproduksi dengan praktik seksual pada mahasiswa 

kebidanan di politeknik kesehatan Depkes Semarang. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian analitik dengan rancangan Cross Sectional. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksualitas dengan perilaku 

seksual pranikah mahasiswa akademi kebidanan politeknik kesehatan 

Depkes Semarang. Tidak ada hubungan antara sikap kesehatan 

reproduksi dan seksualitas dengan perilaku seksual prenikah 

mahasiswa Akademi Kebidanan Polteknik Kesehatan Semarang. Ada 

hubungan antara sikap teman terhadap kesehatan reproduksi dan 

seksualitas mahasiswa Akademi Kebidanan Polteknik Kesehatan 

Depkes Semarang. Teman sebaya mempunyai pengaruh terhadap 

sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan tingkah laku mahasiswa. 

Ada hubungan antara sikap orang tua terhadap kesehatan reproduksi 

dan seksualitas dengan perilaku seksual pranikah  mahasiswa Akademi 

Kebidanan Polteknik Kesehatan Depkes Semarang.  

2. Suryoputro, Ford & Shaluhiyah (2006). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku seksual remaja di Jawa Tengah : Implikasinya 



6 
 

terhadap kebijakan dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian penjelasan 

(explanatory research) dengan pendekatan bedah lintang. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa secara umum pola resiko terhadap 

kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja relatif rendah 

dibandingkan dengan negara lain. Ini berkaitan dengan faktor budaya 

di Jawa Tengah yang positif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

faktor percaya diri merupakan faktor pengaruh yang paling kuat 

terhadap perilaku seksual remaja. 

 


