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Abstrak
Latar Belakang: Permasalahan yang paling dominan dan paling sering terjadi di kalangan
remaja yaitu masalah kesehatan reproduksi. Berdasarkan data dari RISKESDAS (Riset
Kesehatan Dasar) di Sulawesi Utara tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 21%
remaja yang berusia 13-18 tahun sudah pernah melakukan hubungan seks, 10% minumminuman beralkohol, 8% mengalami Infeksi Menular Seksual (IMS), dan 4,18% terinfeksi
penyakit HIV/AIDS. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
gambaran pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi di kelas XI SMA
Kristen Satya Wacana Salatiga.Metode Penelitian: Penelitianini merupakan penelitian
kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI SMA Kristen Satya Wacana yang berjumlah 130
orang. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh. Metode
sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua aggota populasi digunakan menjadi
sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup.Hasil
Penelitian: Sebanyak 106 siswa (81,5%) memiliki pengetahuancukup mengenai kesehatan
reproduksi,sangat sedikit responden yang memiliki pengetahuan baik yaitu 13 orang (10%),
dan 11 orang memiliki pengetahuan kurang (8.5%). Hampir seluruh responden memiliki
sikap yang baik yaitu sebanyak 128 siswa (89,5%) dan 2 siswa (1.5%) memiliki sikap yang
cukup.Kesimpulan:Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi belum memadai,
tetapi sikap remaja sudah baik.
Kata Kunci :Pengetahuan, Sikap, Remaja, Kesehatan Reproduksi
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The Description OfKnowledge And Adolescent’s Attitude About Reproductive
Health In Satya Wacana Christian High School, Salatiga
Abstract
Background: The most dominant and common problem among adolescent is reproductive health
problem. Based on data from RISKESDAS (Basic Health Research) in North Sulawesi in 2013,
there were about 21% of adolescents aged 13-18 years who had had sex, 10% had alcoholic
drinks, 8% had sexually transmitted infections (IMS), and 4.18% were infected with HIV/AIDS.
Research Objectives: This study aims to determine the description of knowledge and
adolescent’s attitude about reproductive health in the XI class of Satya Wacana Christian High
School, Salatiga.Research Method: This research is a quantitative descriptive study. This study
was conducted in August 2018.The population in this study were 130 students of class XI of
Satya Wacana Christian High School. The method of determining the sample in this study is the
saturated sample method. The saturated sample method is a sampling technique if all population
members are used as samples.The instrumen used in this study was a closed
questionnaire.Reseach Result: 106 students (81,5%) had sufficient knowledge of sufficient
knowledge about reproductive health, some respondents had a good knowledge of 13 students
(10%), and 11 students had less knowledge (8,5%). 128 students (89,5%) have a good attitude
about reproductive health and 2 students (1,5%) have an enough attitude. Conclusion:
Adolescent’s knowledge of reproductive health is inadequate, and behavior are good.
Keywords :Knowledge, Attitude, Adolescent, Reproductive Health
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Pendahuluan
Menurut Lubis dalam bukunya Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan
Reproduksinya tahun 2013 menyebutkan kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan yang sehat
secara fisik, psikis, dan juga sosial yang berkaitan dengan fungsi, peran serta sistem. 1 Kesehatan
reproduksi merupakan salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama di
kalangan remaja, sehingga dapat mengurangi beban penyakit dimasa mendatang, melindungi
produktivitas remaja dan mengarahkan remaja kepada pribadi yang lebih baik.2 Menurut
Kusmiran faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja yaitu, perilaku seksual
dikalangan remaja, keterbatasan akses pelayanan kesehatan tentang kesehatan reproduksi,
kurangnya pengetahuan, adanya pengaruh dari masyarakat maupun budaya yang tidak sesuai
dengan norma-norma yang ada, serta kurangnya pemahaman tentang cara mengendalikan
kesuburan secara efektif.3
Masa remaja sering disebut sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang
ditandai dengan matangnya organ-organ seksual. Kematangan organ-organ seksual serta adanya
perubahan bentuk tubuh memberi pengaruh besar akan kehidupan kejiwaan remaja. Matangnya
organ-organ seksual juga akan mengakibatkan remaja mulai menyukai lawan jenisnya, dan mulai
tertarik pada bentuk tubuhnya.4Menurut World Health Organization(WHO), mengatakan bahwa
selain kematangan seksual dan juga fisik, remaja juga mengalami tahapan menuju kemandirian
sosial dan ekonomi, membangun identitas, akuisisi kemampuan (skill) untuk kehidupan masamasa dewasanya serta mampu untuk bernegosiasi. 5
Menurut Papalia dkk, mendefinisikan masa remaja sebagai masa dimana seorang
individu mengalami periode-periode penting yang terjadi dalam hidupnya seperti peralihan dari
masa kanak-kanak ke dewasa baik secara fisik, kognitif, sosial, ekonomi, harga diri serta
keintiman.6 Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)
menyebutkan remaja adalah penduduk yang berusia 10-24 tahun. Berdasarkan hasil Survei
Penduduk Antar Sensus tahun2016 menunjukan bahwa jumlah penduduk usia 15-24 tahun
mencapai 42. 061,2 juta atau sebesar 16,5% dari total jumlah penduduk Indonesia. 7World Health
Organization (WHO) memperkirakan jumlah kelompok usia remaja didunia adalah sebanyak 1,2
miliar.8
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Permasalahan yang paling dominan dan paling sering terjadi di kalangan remaja yaitu
masalah kesehatan reproduksi. Sebagai contoh, berdasarkan RISKESDAS (Riset Kesehatan
Dasar) di Sulawesi Utara tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 21% remaja yang
berusia 13-18 tahun sudah pernah melakukan hubungan seks, 10% minum-minuman beralkohol,
8% mengalami Infeksi Menular Seksual (IMS), dan 4,18% terinfeksi penyakit HIV/AIDS. 9 Data
dari Dinas Kesehatan Buleleng tahun 2009 juga menyebutkan bahwa seks pranikah, gangguan
menstruasi, dismenorhea, kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan merokok
merupakan 6 dari 10 prioritas kasus yang sering dialami remaja. Salah satu permasalahan
kesehatan yang paling dominan dikalangan remaja saat ini adalah HIV/AIDS. Data dari Depkes
tahun 2008 dan 2009 kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan dikalangan remaja.Di Bali,
terdapat sekitar 50% remaja yang mengalami kasus HIV/AIDS yaitu tercatat sebanyak 1615
kasus.10
Beberapa contoh lain juga diantaranya, berdasarkan penelitian yang dilakukan
Hidayangsihdi Makassar pada tahun 2009 terhadap remaja rentang usia 10-24 tahun terdapat
sekitar 18% merokok, 1% menggunakan obat-obatan terlarang, 6% kenakalan remaja, 6%
penyakit menular seksual, 0,3% aborsi karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, serta 2%
lainnya melakukan hubungan seks pranikah.Hasil penelitian lain juga dilakukan oleh Kristanti,
dkk tahun 2010 diempat kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Bandung, Surabaya dan Jakarta
bahwa sebagian remaja mengakui alkohol merupakan langkah pertama sebelum memakai
narkoba. Beberapa remaja diantaranya mengatakan mencampur narkoba dengan alkohol sebelum
diminum, dan juga ada yang mengakui menggunakan narkoba sebagai obat untuk berhubungan
seks.11Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014 terdapat sekitar 16 juta anak
perempuan berusia 15 sampai 19 dan sekitar 1 juta anak perempuan di bawah 15 melahirkan
setiap tahun, 3 juta anak perempuan berusia 15 sampai 19 menjalani aborsi yang tidak aman, dan
2 juta remaja antara usia 10 dan 19 tahun hidup dengan HIV di seluruh dunia.12
Dari penjelasan diatas teridentifikasi bahwa permasalahan kesehatan reproduksi menjadi
permasalahan yang besar pada remaja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang gambaran pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi remaja di
SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikanpengetahuan dan
sikap remaja mengenai kesehatan reproduksi di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga.
2

Metode
Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan
pada bulan Agustus tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI SMA
Kristen Satya Wacana yang berjumlah 130 orang. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini
adalah metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua
aggota populasi digunakan menjadi sampel. Peneliti hanya mengambil sampel SMA kelas XI
dikarenakan sebagai perantara dari kelas X dan kelas XII. Siswa kelas X baru menyelesaikan
pendidikan menengah pertama sehingga memungkinkan masih adanya bawaan sifat itu sendiri.
Sedangkan kelas XII harus mempersiapkan ujian nasional. Alat yang digunakan untuk
pengumpulan data adalah kuesioner tertutup dimana responden langsung memberikan tanda
centang (√) pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul dianalisa
secara univariate untuk mendapat gambaran dengan cara mendeskripsikan masing-masing
variabel dalam penelitian untuk melihat distribusi frekuensi dengan menggunakan skala
Guttman. Skala Guttman digunakan pada jawaban yang bersifat tegas dengan kriteria jawaban
‘Tidak’ akan diberi nilai 0, dan kriteria jawaban ‘Ya’ akan diberi nilai 1.
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Hasil
Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap remaja
tentang kesehatan reproduksi di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Responden dalam
penelitian ini dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Responden laki-laki berjumlah 56
orang (43.1%) sedangkan responden perempuan berjumlah 74 orang (56,9%). Dari data tersebut
bisa dilihat bahwa responden perempuan lebih banyak dari responden laki-laki.
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Usia

Frekuensi

Persen (%)

15 tahun

44

16 tahun

75

57.7

17 tahun

10

7.7

18 tahun

1

0.8

33.8

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar responden berusia 16 tahun dengan jumlah
75 orang (57.7%), 44 responden berusia 15 tahun (33.8%), 10 responden berusia 17 tahun
(7.7%),dan sangat sedikit responden yang berusia 18 tahun yaitu 1 orang (0.8% ). Setelah
dilakukan tabulasi terlihat pengetahuan responden mengenai kesehatan reproduksi pada gambar
1.
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Gambar 1. Gambaran PengetahuanSiswa Mengenai Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan Gambar 1 menunjukan hampir semua responden memiliki pengetahuan
yang cukup mengenai kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 106 orang (81,5%), sangat sedikit
responden yang memiliki pengetahuan baik yaitu 13 orang (10%), dan 11 orang memiliki
pengetahuan kurang (8.5%).
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Gambar 2. Gambaran SikapSiswa Mengenai Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan gambar 2 didapati hasil bahwa sebagian besar siswa memiliki sikap yang
baik mengenai kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 128 orang (89,5%) memiliki sikap baik dan
2 orang (1.5%) memiliki sikap yang cukup.
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Pembahasan

Pengetahuan Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi Di Kelas XI SMA Kristen Satya
Wacana Salatiga

Menurut Notoatmodjo tahun 2011 pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang terhadap
suatu objek dari indera yang dimilikinya. Sebagian besar manusia memperoleh pengetahuan
melalui pendidikan, pengalaman pribadi, orang lain, dan juga lingkungan disekitarnya, sehingga
akan mempengaruhi terbentuknya sikap dan perilaku seseorang. 13 Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dipaparkan menunjukan hampir semua responden memiliki pengetahuan yang cukup
mengenai kesehatan reproduksi remaja. Hal ini dikarenakan dari sejumlah pertanyaan yang
dipaparkan dalam kuesioner mengenai gambaran pengetahuan siswa terhadap kesehatan
reproduksi diperoleh jawaban dengan asumsi bahwa sebagian besar siswa sudah memahami
namun ada juga siswa yang belum memahami mengenai kesehatan reproduksi. Hal ini dapat
dibuktikan dengan hasil penelitian yang terlihat pada gambar 1 diatas yaitu sebanyak 106 orang
(81,5%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori cukup, sangat sedikit responden yang
memiliki pengetahuan baik yaitu 13 orang (10%), dan 11 orang (8.5%) memiliki pengetahuan
kurang.
Berdasarkan hasil penelitian Suhud tahun 2009 bahwa ada 185 siswa (50,7%) yang
mempunyai pengetahuan cukup, 56 siswa (15,3%) mempunyai pengetahuan baik, dan 124 siswa
(8.5%) mempunyai pengetahuan kurang. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi
belum memadai disebabkan karena para siswa belum dapat memaksimalkan pemanfaatan
sumber informasi seperti penggunaan penggunaan media sosial, e-mail, atau mencari informasi
lainnya.14Penelitian lain yang dilakukan oleh Lieskusumastuti di SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun
2010 didapati hasil sebagian besar remaja mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 40 orang (57,1%), pengetahuan baik sebanyak 24 orang
(34,3%), pengetahuan kurang 6 orang (8,6 %). Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi
mengenai kesehatan reproduksi pada remaja sehingga sebagian besar responden memiliki
pengetahuan yang cukup.15

6

Menurut peneliti, pengetahuan siswa yang cukup mengenai kesehatan reproduksi ini
kemungkinan dipengaruhi oleh informasi yang didapatkan oleh siswa mengenai kesehatan
reproduksi remaja masih belum maksimal dikarenakan setiap responden memiliki daya serap
pengetahuan yang berbeda-beda. Menurut Nugroho, tingkat pengetahuan seseorang yang
berbeda-beda dapat juga disebabkan karena setiap orang dapat memperoleh pengetahuan melalui
berbagai cara.16 Siswa yang memiliki pengetahuan cukup ini juga kemungkinan disebabkan
karena pada saat pemberian pendidikan kesehatan yang tidak menyeluruh serta metode yang
digunakan pada saat pemberian pendidikan kesehatan adalah metode ceramah. Menurut Tarigan,
metode diskusi kelompok akan sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan
reproduksi pada remaja dibandingkan dengan metode ceramah.17 Menurut Putriani, dalam
penelitiannya menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan
seseorang yaitu informasi, media massa, pengaruh orang terdekat, orang tua, teman, dan
kelompok diskusi.18
Menurut Bronfenbrenner, pengetahuan seseorang terbentuk karena adanya interaksi dari
lingkungan sekitar. Lingkungan sekolah dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan
pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja yang masih kurang
dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang diterima baik dari lingkungan sekolah ataupun yang
lainnya. Menurut Atkins, kondisi sekolah akan sangat mempengaruhi pengetahuan tentang
kesehatan reproduksi siswa-siswinya. Kondisi sekolah yang dimaksud adalah jumlah guru dan
fasilitas yang menunjang pelaksanaan program kesehatan. Selain itu, pengetahuan kesehatan
reproduksi bisa diperoleh melalui membaca materi tentang kesehatan reproduksi, penyuluhan,
media cetak seperti leaflet dan buku tentang kesehatan reproduksi pendidikan kesehatan baik
disekolah maupun dalam keluarga.19
Dalam hal ini di sekolah, guru juga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam
kehidupan anak usia sekolah. Selain itu, guru juga dapat memberikan informasi yang berharga
tentang isu-isu kesehatan yang paling penting bagi remaja. Sekolah juga merupakan tempat yang
penting untuk mendiskusikan dan memberikan pesan-pesan yang positif mengenai kesehatan
reproduksi pada remaja. Penerimaan informasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi oleh
para siswa akan lebih meningkat jika guru menyampaikan informasi tersebut secara kreatif. 20
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Sikap Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi Di Kelas XI SMA Kristen Satya Wacana
Salatiga
Menurut Iriato dalam bukunya tentang Kesehatan Reproduksi tahun 2015 mengatakan,
sikap merupakan respon seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap dapat juga berupa
tanggapan atau persepsi seseorang terhadap apa yang diketahuinya. 21 Menurut Notoatmodjo,
sikap secara nyata menunjukan keadaan adanya kesesuaian respon terhadap stimulus tertentu
yang didalam kehidupan sehari-hari disebut reaksi emosional terhadap stimulus sosial. Sikap
belum merupakan suatu tindakan, akan tetapi sikap merupakan predisposisi tindakan suatu
perilaku.22
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar responden mempunyai
sikap yang baik mengenai kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 128 orang (89,5%) dan 2 orang
(1.5%) memiliki sikap yang cukup. Mengacu pada hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa
sikap remaja mengenai kesehatan reproduksi di kelas XI SMA Kristen Satya Wacana Salatiga
tergolong baik. Hal ini dikarenakan pengetahuan responden mengenai kesehatan reproduksi
tergolong cukup sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa responden memiliki sikap yang
baik pula.
Hasil penelitian yang dilakukanoleh Sirupa dkk, didapati hasil yaitu sebagian besar siswa
memiliki sikap yang baik tentang kesehatan reproduksi berjumlah 192 responden (96%). 23
Penelitian yang dilakukan oleh Angraeni tahun 2017 di Bogor didapatkan hasil 64 responden
(67%) memiliki sikap yang baik terhadap kesehatan reproduksi. Hal ini dikarenakan sebagian
besar responden mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi melalui media
elektronik dan media langsung. Adanya informasi yang baru mengenai suatu hal akan
memberikan landasan terbentuknya sikap seseorang terhadap hal tersebut. 24
Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Mayzufli dkk di SMA BPI 1 dan Madrasah
Alliyah Sukamiskin Bandung tahun 2010, didapati hasil sikap siswa mengenai kesehatan
reproduksi remaja di SMA BPI 1 memiliki sikap yang baik yaitu 42 orang (54%), sedangkan
siswa- siswi di Madrasah Alliyah mempunyai sikap yang kurang baik yaitu hanya 21 orang
(35%). Hal ini dikarenakan siswa- siswi di SMA BPI 1 telah memiliki program Kesehatan
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Reproduksi Remaja (KRR), sedangkan di Madrasah Alliya belum mempunyai program
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).25
Menurut Azwar, sikap yang baik tidak hanya diperoleh dari pengetahuan yang baik saja
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional seperti pengalaman pribadi, media massa, lembaga
pendidikan serta pengaruh dari orang lain yang dianggap penting. 26Menurut Wawan, sikap
seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang
lain yang dianggap penting, pengaruh budaya, media massa, lembaga pendidikan/lembaga
agama, serta faktor emosional. Pengalaman pribadi yang telah dilewati dan sedang dialami
seseorang akan ikut serta dalam membentuk dan mempengaruhi pernyataan terhadap stimulus
sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai
tanggapan serta penghayatan, maka seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan
dengan obyek psikologis.27
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas XI SMA Kristen Satya Wacana Salatiga
didapati hasil bahwa hampir seluruh siswa-siswi kelas mempunyai pengetahuan yang cukup dan
mempunyai sikap yang baik mengenai kesehatan reproduksi remaja.
Saran
1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya: 1) Penelitian ini dilakukan
hanya untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap remaja mengenai kesehatan
reproduksi, 2) Metode pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner. Untuk itu
diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi pada remaja
yang lebih luas lagi melalui wawancara mendalam sehingga dapat menemukan
permasalahan yang terjadi pada kesehatan reproduksi remaja
2. Bagi Siswa
Mengingat betapa pentingnya kesehatan reproduksi, diharapkan para siswa untuk lebih
memperhatikan dan meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap kesehatan reproduksi.
3. Bagi Sekolah
Diharapkan untuk pihak sekolah agar dapatmemberikan pendidikan kesehatan tentang
kesehatan reproduksi pada remaja dengan menggunakan metode diskusi karena metode
diskusi diangap lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah, serta dapat
memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja secara kreatif dan
akurat.
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membantu penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Peneliti banyak menerima bimbingan serta
bantuan dari berbagai pihak yang bersifat material maupun moral. Untuk itu pada kesempatan ini
penulis ingin berteimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Guru-guru disekolah SMA Kristen Satya Wacana yang telah membantu dalam proses
penelitian.
Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan
kepada penulis. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya kepada para
pembaca.

Salatiga, 19 Desember 2018

Penulis

11

Daftar Pustaka
1.

Lubis NL.Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksinya. Jakarta: Kencana;
2013

2.

Benita RN. Pengaruh Penyuluhan Terhadap Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi
Pada Remaja Siswa SMP Kristen Gergaji. [Laporan hasil karya ilmiah]. Universitas
Diponegoro; 2012

3. Kusmiran E. Kesehatan reproduksi remaja dan wanita. Jakarta: Salemba Medika; 2011
4. Mairo QHN. Kesehatan Reproduksi Remaja Putri di Pondik Pesantren Sidoarjo Jawa Timur.
MKB, Volume 47 No.2. 2015
5. World Health Organization (WHO). Adolescent Development. 2015
6. Romulo HM. Peranan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seksual
Remaja Awal. Jurnal Ilmu Psikologi, Vol 1, No 4. 2014
7. Ringkasan Eksekuf Hasil Survei BNN-PPK UI Tahun 2016
8. Kementerian Kesehatan. Pusat Data dan Informasi Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja
2015, Kementerian Kesehatan RI. Jakarta
9. Bulahari SN, Korah HB, Lontoan A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan
Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi. Jurnal Ilmiah Bidan, Volume 3 Nomor 2. JuliDesember 2015
10. Alit Arsani NLK. Peranan Program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Terhadap
Kesehatan Reproduksi Remaja Di Kecamatn Buleleng. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,
Vol 2 No 1. 2011
11. Hidayangsih PS, Tjandrarini DH, Mubasyiroh R, Supanni. Faktor-Faktor Yang berhubungan
Dengan Perilaku Beresiko Remaja di Kota Makassar tahun 2009. Buletin Penelitian
Kesehatan. 2011. 39(2): 88-98.
12. Zugianto Zaenal, Suharyo. Analisis Praktik Pendidikan Kesehatan Remaja Oleh Guru
Bimbingan Dan Konseling Pada SMP Yang Berbasis Agama Di Kota Semarang. Universitas
Dian Nuswantoro Semarang. 2010
13. Notoatmodjo. Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta; 2011
14. Suhud H, Tallutondok EB. Gambaran Pengetahuan dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja di SMA Negeri 1 Cililin Tahun 2009. Jurnal Kesehatan Kartika. Tahun 2009
15. Lieskusumastuti AD, Latifatun. Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja Di Kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo. Jurnal Stikes Mamba’ul Ulum
Surakarta. Jurnal Kebidanan Vol 2, No 1. 2011

12

16. Nugroho SM. Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang
Kesehatan Reproduksi di Desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar. Karya Tulis Ilmiah
Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 2009.
17. Tarigan APS. Efektivitas Metode Ceramah dan Diskusi Kelompok Terhadap Pengetahuan
dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja di Yayasan Pendidikan Harapan Mekar
Medan. Jurnal Ilmiah PANNMED, Vol 10, No 2. 2010
18. Putriani S. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan
Reproduksi Di SMA Negeri 1 Mojogendang. Skripsi. 2010
19. Purbono IA, Prabawaty M, Tarma. Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan
Reproduksi. Jurnal FamilyEdu, Vol 1 No 2. 2015
20. Ulfah Z, Mawarni A, Nugroho D, Dharmawan Y. Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan
Praktik Kesehatan Reproduksi Siswa di SMK “X” Kabpaten Kebumen Triwulan I. Jurnal
Kesehatan Masyarakat (e-Journal). Volume 4, Nomor 4. 2016
21. Iriato K. Kesehatan Reproduksi. Bandung: Alfabeta; 2015
22. Notoatmodjo. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2010
23. Sirupa TA, Wantania JJE, Suparman E. Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Remaja Tentang
Kesehatan Reproduksi. Jurnal e-Clinic (eCl), Volume 4 Nomor 2, 2016
24. Angraeni D. Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Di
SMP PGRI 8 Kota Bogor. Karya Tulis Ilmiah. 2017
25. Agam M, Respati T, Budiman. Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Mengenai Kesehatan
Reproduksi Siswa SMA Swasta dan Madrasyah Alliyah. Global Medical and Health
Communication, Vol.1 No.2. 2013
26. Azwar S. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011
27. Wawan A, Dewi. Teori dan Pengukuran, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Yogyakarta:
Nuhu Medika; 2011

13

Lampiran I. Panduan Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN
GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG
KESEHATAN REPRODUKSI DI SMA KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA

DATA SISWA
Inisial

:

Umur

:

Jenis Kelamin

:

Alamat

:

PENGETAHUAN
No

Pertanyaan
1

Ya

Keadaan yang sehat baik secara fisik, mental dan
seksual disebut juga dengan kesehaan organ
reproduksi

2

Menstruasi, mimpi basah, perubahan suara (pada
laki-laki),

pembesaran

payudara

(pada

perempuan), dan pinggul lebih besar adalah ciriciri pubertas
3

Vagina

berfungsi

sebagai

saluran

untuk

mengeluarkan urin (air kencing)
4

Fungsi dari testis adalah menghasilkan cairan
sperma

14

Tidak

5

Menstruasi

adalh

pengeluaran

darah

yang

diakibatkan karena suatu penyakit
6

Aborsi adalah suatu tindakan pengeluaran hasil
konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar
kandungan

7

Pergauan bebas pada remaja akan mengakibatkan
kehamilan tidak diinginkan dan juga kematian

8

Kehamilan yang terjadi diusia muda tidak
berbahaya

9

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah penyakit
yang ditularka melalui hubungan seksual yang
tidak aman

10 Akibat yang ditimbulkan dari seseorang yang
menderita penyakit

menular seksual seperti

HIV/AIDS adalah penurunan daya tahan tubuh
secara terus menerus sehinga dapat menyebabkan
kematian

SIKAP
1. Setujukah anda masa remaja adalah masa yang harus dilalui sebebas-bebasnya karena
masa remaja tidak mungkin terulang lagi?
A. Ya
B. Tidak
2. Informasi seputar kesehatan reproduksi pada remaja itu sangat penting
A. Ya
B. Tidak
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3. Apakah anda setuju informasi seputar kesehatan reproduksi hanya biasa didapatkan
dari teman?
A. Setuju
B. Tidak setuju
4. Setujukah anda dengan program-program pendidikan kesehatan reproduksi di
sekolah-sekolah?
A. Setuju
B. Tidak setuju
5. Apakah anda berminat untuk ikut jika ada program tentang kesehatan reproduksi ?
A. Ya
B. Tidak
6. Menurut anda apakah perlu dilakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi di
sekolah-sekolah?
A. Ya
B. Tidak
7. Menurut anda apakah membicarakan tentang kesehatan reproduksi adalah hal yang
tabu?
A. Ya
B. Tidak
8. Menurut anda apakah memperkenalkan alat kontrasepsi pada remaja berarti
mengijinkan remaja untuk melakukan seks bebas?
A. Ya
B. Tidak
9. Setujukah anda merokok, mabuk-mabukan, menyalagunakan narkoba adalah gaya
hidup remaja yang gaul?
A. Setuju
B. Tidak setuju
10. Setujukah anda bertanya/berkonsultasi dengan teman sebaya merupakan tindakan
yang tepat dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi ?
A. Ya
B. Tidak
16

Lampiran II. Sertifikasi Komisi Etik
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Lampirsn IV. Pernyataan Tidak Plagiat
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Lampiran V. Pernyataan Pernyataan Persetujuan Akses

20

