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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa penting bagi kehidupan manusia karena proses 

awal kematangan organ reproduksi manusia mulai berlangsung sehingga masa 

tersebut disebut juga dengan masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan fisik 

maupun psikologis yang menyebabkan timbulnya masalah dalam pertumbuhan dan 

perkembangan diri remaja. Selain itu, arus informasi di era globalisasi dewasa ini 

juga turut andil dalam mempengaruhi sikap dan perilaku remaja. Masalah remaja 

dapat berasal dari individu remaja sendiri, lingkungan sosial sekitar remaja, dan 

faktor lain di luar lingkungan dekat remaja. Masalah-masalah tersebut memicu 

remaja mengalami stress sehingga dapat timbul gangguan jiwa yaitu depresi dalam 

diri mereka. Banyaknya konflik yang dialami remaja membuat mereka akhirnya 

memutuskan untuk beralih ke hal-hal negatif seperti kenakalan remaja, menentang 

orang tua/guru, berkelahi/ tawuran bahkan melakukan perilaku seks berisiko. 

(Kementerian Kesehatan RI, 2011) 

Kondisi kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual remaja berhubungan 

kuat dengan gaya hidup, budaya, agama, tingkat sosio-ekonomi, ketidaktahuan 

(ignorance), dan bahkan sering dipicu oleh benturan nilai-nilai budaya dengan 

kemajuan di bidang teknologi (BKKBN, 2012b). Kesehatan reproduksi adalah 

segala sesuatu yang menyangkut organ reproduksi dan seksualitas (Hidayat. Dian 

Roslan et al., 2018). Menurut (WHO, 2012), Kesehatan reproduksi mengacu pada 

kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan seksualitas, kebutuhan 

dan pendekatan positif, kemampuan untuk memahami dan menyadari risiko, 

tanggung jawab, aman serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.  

Tahap awal perkembangan remaja adalah tahap dimana mereka akan dengan 

mudah terpengaruh dan dapat berakibat negative terhadap kesehatan, social dan 

ekonomi suatu negara. Maka dari itu, informasi yang dapat dipercaya mengenai 

kesehatan reproduksi dibutuhkan sebagai bagian dari elemen kognitif dalam 

mempromosikan perilaku sehat pada remaja (Joslyn Panting et al., 2018). Namun 
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saat ini, pernyimpangan perilaku seksual banyak terjadi di kalangan remaja karena 

mereka mengalami masa pubertas dimana pada masa tersebut mulai timbul adanya 

rasa tertarik dengan lawan jenisnya, serta perkembangan zaman membuat 

keterbukaan informasi melalui media cetak maupun elektronik yang berpengaruh 

besar terhadap perilaku seksual remaja. (Maolinda, Sriati and Maryati, 2012) 

Kementerian Kesehatan RI melaporkan jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia 

terus menunjukkan peningkatan. Pada akhir tahun 2011 tercatat ada sebesar 

106.758 kasus HIV di Indonesia. Kemunculan wabah HIV tersebut diikuti juga 

dengan kasus AIDS yang menyerang kaum usia muda yang berkisar antara usia 20 

sampai dengan 29 tahun. Sehingga dapat diindikasikan bahwa infeksi HIV mudah 

menyerang usia muda, maka dari usia 15-24 tahun merupakan masa-masa rentan di 

mana awal infeksi HIV terjadi (BKKBN, 2012a). Menurut laporan dari United 

Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS), di Indonesia pada tahun 2017 

jumlah kasus infeksi baru HIV pada wanita usia 15 tahun keatas sebesar 17.000 dan 

pada laki-laki usia 15 tahun keatas sebesar 29.000 (UNAIDS, 2018).  

Perkembangan kasus HIV/AIDS di Indonesia sampai saat ini terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun dengan jumlah tertinggi terjadi di provinsi Papua, 

Jawa Timur dan DKI Jakarta. Data KPAP (Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi) 

Jakarta dari awal tahun 2018 sampai dengan april 2019 terdapat 4.937 orang dengan 

HIV positif yang tersebar di seluruh kabupaten dan/ kota di Jakarta dan 947 orang 

diantaranya berada di kota Jakarta Utara. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, dalam teori 

precede proceed yang dikembangkan oleh Lawrence Green didapatkan bahwa 

perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor predisposing yang meliputi 

pengetahuan, sikap, nilai-nilai, tradisi, kepercayaan, dan lain-lain, faktor enabling 

yang meliputi ketersediaan akses, pelayanan kesehatan, paparan media/informasi, 

dan lain-lain, dan faktor reinforcing yang meliputi tokoh masyarakat, keluarga, 

teman sebaya, pemerintah, adanya peraturan, penghargaan dan hukuman 

(Anniswah, 2016).  

Perilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksi akan memunculkan 

permasalahan, hasil penelitian (Lestary and Sugiharti, 2011) menunjukkan bahwa 

Perilaku berisiko pada remaja di Indonesia berhubungan signifikan dengan 
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pengetahuan, sikap, umur, jenis kelamin, pendidikan, status ekonomi, akses 

terhadap media informasi, komunikasi dengan orang tua, dan adanya teman yang 

berperilaku berisiko. Penelitian lain dari (Nalenga, 2012) menunjukkan bahwa 

faktor-faktor seperti status ekonomi, pendidikan, kepercayaan, tempat tinggal, 

teman sebaya, sikap keluarga dan komunitas, umur, media massa, pelayanan 

kesehatan reproduksi yang kurang dan pengetahuan berkontribusi terhadap 

meningkatnya perilaku berisiko pada remaja.  

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 110 Jakarta merupakan salah satu 

sekolah terakreditasi A di Jakarta Utara yang terletak diantara pemukiman yang 

padat di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan data dari puskesmas 

kecamatan koja, kejadian penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi masih 

cukup sering terjadi per Februari sampai dengan Maret 2019 diantaranya HIV 

sebanyak 28 kasus, hipertropi prostat sebanyak 13 kasus, vaginitis sebanyak 2 

kasus, skabies sebanyak 9 kasus. Dari hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan 

dengan wawancara kepada 10 orang siswa di SMA Negeri 110 Jakarta, dari 10 

siswa sebanyak 8 siswa mengakui pernah berpacaran dan usia pertama kali pacaran 

berkisar dari usia 10 tahun hingga 15 tahun. Ketika peneliti bertanya kepada siswa 

mengenai orang yang diajak diskusi mengenai kesehatan reproduksi, semuanya 

menyatakan bahwa orang yang sering diajak diskusi mengenai kesehatan 

reproduksi adalah teman sebaya. Kemudian, 8 siswa mengatakan bahwa masalah 

terkait kesehatan reproduksi merupakan hal yang tabu atau tidak pantas untuk 

dibicarakan bersama dengan orang tua, selain itu mereka mengakui merasa 

canggung saat membicarakan masalah seksual dengan orang tua. Sedangkan terkait 

cara pemeliharaan organ reproduksi, sebagian besar siswa mengakui sering 

membersihkan alat kelamin dengan sabun mandi dalam rangka menghilangkan 

sumber-sumber penyakit kelamin. Perilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi 

merupakan masalah yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam diri maupun luar diri 

remaja. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk membahas 

faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kesehatan reproduksi pada remaja 

di SMAN 110 Jakarta Tahun 2019. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas diketahui bahwa tingkat 

pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih kurang baik. Selain itu, 

komunikasi antara remaja dan orang tua mengenai kesehatan reproduksi juga 

kurang baik sehingga remaja canggung untuk membicarakan masalah seksual 

dengan orang tua dan lebih memilih untuk berdiskusi dengan teman sebaya.  

Siswa kelas XI IPS di SMAN 110 Jakarta berusia 15-18 tahun dimana 

tergolong dalam kelompok remaja petengahan. Kelompok usia tersebut umumnya 

mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif sehingga dapat berakibat buruk terhadap 

kesehatan. Kurang baiknya pengetahuan remaja maupun komunikasi orang tua dan 

remaja mengenai kesehatan reproduksi yang kurang baik, akses globalisasi yang 

mendorong keterbukaan informasi melalui media massa, serta belum maksimalnya 

peran sekolah dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dalam menyediakan 

informasi kesehatan reproduksi dapat berdampak pada munculnya perilaku berisiko 

terkait kesehatan reproduksi pada remaja.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis ingin membahas 

dan mengulas permasalahan mengenai belum diketahuinya Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Perilaku Kesehatan Reproduksi pada Remaja di SMAN 110 

Jakarta Tahun 2019. 

 

I.3 Tujuan Penelitian  

I.3.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku 

kesehatan reproduksi pada remaja di SMAN 110 Jakarta Tahun 2019. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Berdasarkan tujuan umum diatas, peneliti menjabarkan beberapa tujuan 

khusus dari penelitian ini, yaitu untuk : 

a. Untuk mengidentifikasi perilaku kesehatan reproduksi pada siswa di 

SMAN 110 Jakarta.  
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b. Untuk mengidentifikasi distribusi faktor predisposing (usia, jenis 

kelamin, pengetahuan, dan sikap) pada remaja di SMAN 110 Jakarta 

tahun 2019. 

c. Untuk mengidentifikasi distribusi faktor enabling (media massa, 

pelayanan kesehatan, dan peran sekolah sebagai penyedia informasi 

kesehatan reproduksi) pada remaja di SMAN 110 Jakarta tahun 2019. 

d. Untuk mengidentifikasi distribusi faktor reinforcing (komunikasi orang 

tua) pada remaja di SMAN 110 Jakarta tahun 2019. 

e. Untuk menganalisis hubungan jenis kelamin dengan perilaku kesehatan 

reproduksi remaja di SMAN 110 Jakarta. 

f. Untuk menganalisis hubungan usia dengan perilaku kesehatan 

reproduksi remaja di SMAN 110 Jakarta. 

g. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan dengan perilaku kesehatan 

reproduksi remaja di SMAN 110 Jakarta. 

h. Untuk menganalisis hubungan sikap dengan perilaku kesehatan 

reproduksi remaja di SMAN 110 Jakarta. 

i. Untuk menganalisis hubungan komunikasi orang tua dengan perilaku 

kesehatan reproduksi remaja di SMAN 110 Jakarta. 

j. Untuk menganalisis hubungan pelayanan kesehatan dengan perilaku 

kesehatan reproduksi remaja di SMAN 110 Jakarta. 

k. Untuk menganalisis hubungan media dengan perilaku kesehatan 

reproduksi remaja di SMAN 110 Jakarta. 

l. Untuk menganalisis hubungan peran sekolah sebagai penyedia informasi 

kesehatan reproduksi dengan perilaku kesehatan reproduksi remaja di 

SMAN 110 Jakarta. 

 

I.4 Manfaat Penelitian  

a. Bagi responden 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan pengetahuan siswa dan 

siswi tentang kesehatan reproduksi sehingga mereka dapat mewujudkan 

sikap dan perilaku kesehatan reproduksi yang bertanggungjawab. 
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b. Bagi instansi penelitian 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam memasukkan 

materi kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah dan sebagai 

sumber referensi dalam pemecahan masalah pada remaja yang berkaitan 

dengan kesehatan reproduksi. 

c. Bagi peneliti 

Mampu menganalisis faktor-faktor yang memiliki hubungan terhadap 

kesehatan reproduksi remaja.  

 

I.5 Ruang Lingkup  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perilaku kesehatan reproduksi pada remaja di SMAN 110 Jakarta tahun 

2019. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Juni. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan studi cross sectional yang terdiri dari 

delapan variabel independen yaitu usia, jenis kelamin, pengetahuan, sikap, 

pelayanan kesehatan, peran sekolah sebagai penyedia informasi kesehatan 

reproduksi, media massa, dan komunikasi orang tua. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara menyebar kuesioner kepada siswa kelas XI IPS di SMAN 110 Jakarta.  

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


