
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa terjadinya pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis, maupun 

intelektual. Sifat khas pada remaja adalah rasa ingin tahu yang besar, 

menyukai petualangan dan tantangan serta berani menanggung risiko 

atas perbuatannya tanpa didahului pertimbangan yang matang. 

Permasalahan pada remaja sangatlah kompleks, salah satunya adalah 

masalah kesehatan reproduksi remaja (Kemenkes RI, 2015). 

Kesehatan reproduksi remaja merupakan suatu kondisi sehat yang 

menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh 

remaja (Irianto, 2015). Menurut Kemenkes RI tahun 2015, remaja 

membutuhkan suatu pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang 

bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku 

seksual berisiko yang dapat menimbulkan masalah terhadap kesehatan 

reproduksi. Perilaku seks berisiko antara lain seks pranikah yang 

berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) pada remaja, 

aborsi tidak aman dan risiko tertular infeksi menular seksual (IMS) 

seperti gonore (GO) dan HIV/AIDS. Kehamilan remaja dapat 

mengakibatkan dampak negatif pada remaja dan bayinya juga dapat 
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berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Kehamilan pada remaja 

antara lain berisiko mengakibatkan masalah kesehatan seperti risiko 

berat badan bayi lahir rendah (BBLR), bayi prematur, perdarahan pada 

persalinan yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi. 

Data dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012 (BPS, 

2013), menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) banyak 

terjadi pada ibu yang melahirkan pada usia dibawah 20 tahun dan lebih 

dari 40 tahun. Pada tahun 2012 AKB tersebut sebanyak 32/1000 

kelahiran hidup (KH) yang mana masih jauh dari target MDGs yakni 

23/1000 KH. AKB banyak terjadi pada wanita usia <20 tahun yaitu  

50/1000 KH sedangkan usia 40-49 tahun sebanyak 58/1000 KH. 

Demikian pula terlihat pada Angka Kematian Ibu (AKI) masih berada 

pada 359/100.000 KH yang masih jauh dari target MDGs 102/100.00 

KH. Untuk usia ibu 15-20 tahun proporsi kematian Ibu sebanyak 9,9 % 

dari 92 Ibu yang meninggal pada ibu usia 15-49 tahun. 

Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Jawa Tengah (2014), AKB  di 

Jawa Tengah sebanyak 10,08/1000 KH telah menurun dibanding tahun 

sebelumnya yakni 10,41/1000 KH, sedangkan AKI meningkat 

sebanyak 126,55/100.000 KH daripada tahun sebelumnya yakni 

118,62/100.000 KH. Berdasarkan kelompok umur, Ibu yang 

meninggal pada usia 15-19 ditemukan sebanyak 7,45%. 

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (2014) 

menunjukkan AKB 9,5/1000 KH meningkat dari tahun 2013 sebesar 
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7,5/1000 KH. Kematian bayi terbanyak terjadi di Puskesmas Ampel 

sebanyak 19 kasus sedangkan Puskesmas Selo sebanyak 7 kasus. 

Demikian pula AKI tahun 2014 masih berada pada angka 

93,05/100.000 KH menurun dibanding tahun 2013 yakni 95/100.000 

KH. Kematian terbanyak ada di Puskesmas Mojosongo, Klego II dan 

Nogosari masing-masing 2 kematian Ibu, sedangkan Puskesmas Selo 

tidak ada kasus kematian Ibu. 

AKI dan AKB yang masih tinggi merupakan salah satu akibat dari 

remaja yang hamil di usia muda karena mengalami pernikahan dini. 

Berdasarkan Sensus penduduk tahun 2010 (BPS, 2012) pernikahan 

dini di Boyolali paling tinggi terjadi di Kecamatan Selo dengan 

persentase 40% dan Cepogo 28%. Selo menduduki peringkat ke-27 

dari semua kecamatan yang ada di Jawa Tengah. Data tersebut 

membuktikan bahwa Selo memiliki risiko tinggi untuk meningkatnya 

kasus AKI dan AKB ketika dikaitkan dengan tingginya angka 

pernikahan dini. 

Pencegahan terjadinya pernikahan dini dan kehamilan pada remaja 

diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya AKI dan AKB. Salah 

satu pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan 

kesehatan reproduksi kepada remaja guna meningkatkan pengetahuan 

remaja tentang bahaya dari  kehamilan pada usia remaja. Pendidikan 

kesehatan reproduksi bisa dilakukan dengan memberikan informasi 

kepada remaja di sekolah melalui berbagai metode dan media. Metode 
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yang bisa digunakan seperti ceramah, bermain peran, diskusi 

kelompok, simulasi game sedangkan untuk media bisa menggunakan 

media elektronik seperti video film, VCD dan powerpoint atau media 

cetak seperti buku komik, buku cerita, pamphlet, brosur dan papan 

permainan (Notoadmodjo, 2010). 

Pendidikan kesehatan diharapkan mampu untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap siswa tentang kesehatan reproduksi. Hasil 

penelitian Frankin dkk (2015), menyimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan skor pengetahuan pada siswa di SMP 02 Bitung setelah 

diberikan edukasi kesehatan reproduksi, yang sebelumnya 11,29 

menjadi 16,83. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa terjadi 

peningkatan skor sikap siswa setelah diberikan edukasi kesehatan 

reproduksi yang sebelumnya 30,73 menjadi 37,19. 

Penelitian Rizki (2012) menyatakan terdapat perbedaan 

pengetahuan kesehatan reproduksi pada siswa SMK Hidayah 

Semarang antara metode simulasi game (SIG) dengan forum group 

discussion (FGD). Media yang digunakan dalam SIG ini menggunakan 

papan permainan ular tangga yang didalamnya telah dimodifikasi 

berupa pertanyaan dan pesan kesehatan tentang kesehatan reproduksi. 

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan rata-rata skor 

pengetahuan SIG lebih tinggi (38,18) daripada FGD (22,82) sehingga 

dapat disimpulkan metode SIG lebih efektif dibanding dengan metode 

FGD. 
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Penelitian Sara (2016) menunjukkan pendidikan kesehatan dengan 

media permainan ular tangga mampu meningkatkan pengetahuan dan 

sikap siswa SD tentang kesehatan gigi dan mulut anak. Penelitian lain 

oleh Zamzami (2014) berkesimpulan media permainan ular tangga 

meningkatkan rata-rata skor pengetahuan siswa tentang pencegahan 

penyakit PES dari 7,26 menjadi 9,57 dan peningkatan sikap dari 41,63 

menjadi 52,09. Kelebihan dari media ular tangga yang digunakan 

diantaranya yaitu responden bisa belajar sambil bermain sehingga 

tidak timbul kebosanan, tampilan papan ular tangga yang menarik 

membuat responden menjadi lebih bersemangat, serta di dalam 

permainan ular tangga terdapat banyak kotak-kotak/kolom yang bisa 

diselipkan banyak materi kesehatan sehingga penyuluh lebih mudah 

dalam menyampaikan materi tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, metode yang digunakan dalam 

pendidikan kesehatan reproduksi  ini adalah simulasi game dengan 

media permainan ular tangga. Permainan ular tangga merupakan 

permainan yang sudah dikenal oleh kalangan anak-anak dan remaja, 

sehingga peneliti berpendapat bahwa media ini cocok dan efektif untuk 

diterapkan pada remaja yang membutuhkan suasana belajar inovatif, 

menyenangkan, dan tidak membosankan. 

Hasil survei pendahuluan dengan wawancara terhadap Kepala SMP 

1 Selo didapatkan hasil bahwa disana sudah pernah dilakukan 

penyuluhan dari Puskesmas tentang kesehatan reproduksi namun 
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hanya sekali dan menggunakan metode ceramah saja. Hasil wawancara 

tersebut juga didapatkan informasi bahwa ada siswa yang putus 

sekolah dikarenakan akan dinikahkan oleh keluarganya. Hasil survei 

pendahuluan pada 30 siswa dengan kuesioner yang berisi 8 pertanyaan 

di SMP 1 dan 2 Selo, diperoleh hasil sebanyak 20 siswa (66,6%) 

tingkat pengetahuannya tentang kesehatan reproduksi masih kurang.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk memberikan 

pendidikan kesehatan reproduksi dengan media permainan ular tangga 

sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa SMP 

tentang kesehatan reproduksi. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi dengan 

media permainan ular tangga terhadap pengetahuan dan sikap siswa 

SMP di selo, boyolali?. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi dengan 

media permainan ular tangga terhadap pengetahuan dan sikap 

siswa SMP di selo, boyolali. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur perbedaan skor pengetahuan siswa tentang 

kesehatan reproduksi sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan reproduksi dengan media permainan ular 

tangga. 

b. Mengukur perbedaan skor pengetahuan siswa tentang 

kesehatan reproduksi sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan reproduksi dengan media powerpoint. 

c. Mengukur perbedaan skor sikap siswa tentang kesehatan 

reproduksi sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan reproduksi dengan media permainan ular tangga. 

d. Mengukur perbedaan skor sikap siswa tentang kesehatan 

reproduksi sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan reproduksi dengan media powerpoint. 

e. Menganalisis pengaruh pemberian pendidikan kesehatan 

tentang kesehatan reproduksi dengan media permainan ular 

tangga dan powerpoint terhadap pengetahuan siswa. 

f. Menganalisis pengaruh pemberian pendidikan kesehatan 

tentang kesehatan reproduksi dengan media permainan ular 

tangga dan powerpoint terhadap sikap siswa 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Sekolah 

       Sebagai media informasi berkaitan dengan pendidikan 

kesehatan tentang kesehatan reproduksi, sebagai upaya 

peningkatan pengetahuan dan sikap siswa tentang kesehatan 

reproduksi di sekolah-sekolah. 

2. Bagi Siswa 

       Sebagai bahan informasi tentang kesehatan reproduksi, yang 

nantinya bisa digunakan dalam kehidupan sehari hari dalam 

melakukan pencegahan tentang pernikahan usia dini yang 

berdampak pada kesehatan reproduksi serta meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

       Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi 

penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang. 

  

 

 

 

 

 

 

 


