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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan reproduksi remaja sudah menjadi isu global saat ini. Berbagai 

upaya telah dilakukan untuk membantu remaja agar memiliki pengetahuan, 

kesadaran sikap dan perilaku seksual yang bertanggung jawab. Permasalahan 

utama kesehatan reproduksi remaja (KRR) di Indonesia yaitu kurangnya 

informasi mengenai kesehatan repoduksi, masalah pergeseran perilaku seksual 

remaja, pelayanan kesehatan yang kurang baik serta perundang-undangan 

yang belum mendukung (Akbidyo, 2007). 

Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi pada 

remaja masih rendah, bahkan beberapa diantaranya pemahaman tersebut tidak 

tepat. Hal ini dikarenakan masyarakat dan keluarga masih enggan untuk 

membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga dan 

masyarakat. Pembahasan kesehatan reproduksi dari sudut nilai-nilai adat, 

budaya, dan agama yang menganggap masalah kesehatan reproduksi remaja 

sebagai hal yang tabu justru lebih popular dibanding dengan pemahaman 

pentingnya untuk mengetahui dan mendiskusikan secara benar tentang 

masalah kesehatan reproduksi remaja. Pengetahuan remaja yang secara tepat 

dan benar tentang masalah kesehatan reproduksi sangat penting untuk 

mendukung upaya meningkatkan status kesehatan reproduksi remaja dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

2 

pengendalian angka kelahiran melalui pengaturan angka usia kawin  

(BKKBN, 2005). 

Pada tahun 2007 jumlah remaja usia 10-24 tahun terdapat 64 juta atau 

28,64% dari jumlah penduduk Indonesia. Permasalahan remaja yang ada saat 

ini adalah sangat kompleks dan menghawatirkan. Hal ini ditunjukkan dengan 

masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Remaja 

perempuan dan laki-laki usia 15-24 tahun yang  tahu tentang masa subur baru 

mancapai 29% dan 32,3%. Remaja perempuan dan remaja laki-laki yang 

mengetahui resiko kehamilan jika melakukan hubungan seksual sekali 

masing-masing baru mencapai 49,5% dan 45,5%. Remaja perempuan dan 

remaja laki-laki usia 14-19 tahun yang mengaku mempunyai teman pernah 

melakukan hubungan seksual pra nikah  masing-masing mencapai 34,7% dan 

30,9% sedangkan remaja perempuan dan laki-laki usia 20-24 tahun yang 

mengaku mempunyai teman pernah melakukan hubungan seksual pra nikah 

masing-masing mencapai 48,6 % dan 46,5%. Sementara jumlah orang hidup 

dengan HIV dan AIDS sampai dengan bulan September 2008 mencapai 

15.136 kasus, 54,3% dari angka tersebut sebagian besar adalah para remaja. 

Sedangkan di sisi lain, jumlah penyalahgunaan narkoba sebesar 1,5% dari 

penduduk Indonesia atau 3,2 juta penduduk Indonesia didapati sebagai 

penyalahguna NAPZA diantaranya adalah remaja kelompok umur 20-29 tahun 

(BKKBN, 2007). 

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan 

menghasilkan perubahan, khususnya pengetahuan di bidang kesehatan. 
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Semakin tinggi tingkat pendidikan formal semakin mudah menyerap informasi 

termasuk informasi kesehatan, semakin tinggi pula kesadaran untuk 

berperilaku hidup sehat (Notoadmodjo, 2003). Salah satu tujuan pendidikan 

yaitu agar manusia memiliki kemampuan untuk berkembang sehingga 

bermanfaat untuk kepentingan hidup (Suharno, 2008). Oleh karena itu 

diharapkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang maka 

semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul 

“Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Pengetahuan Remaja 

Tentang Kesehatan Reproduksi di Desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh tingkat pendidikan formal 

terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di Desa Nangsri 

Kebakkramat Karanganyar?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan 

formal terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di Desa 

Nangsri Kebakkramat Karanganyar. 
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2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: 

a. Mengetahui tingkat pendidikan formal remaja. 

b. Mengetahui bagaimana pengetahuan remaja tentang kesehatan 

reproduksi. 

c. Menganalisa pengaruh tingkat pendidikan formal terhadap 

pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi ilmu pengetahuan untuk menambah referensi mengenai pengaruh 

tingkat pendidikan terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan 

reproduksi 

b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan penerapan teori 

metodologi penelitian dan statistik yang telah diperoleh selama proses 

perkuliahan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk studi lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Profesi 

 Sebagai sumbangan masukan aplikatif bagi profesi bidan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan reproduksi. 
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b. Masyarakat   

Sebagai bahan masukan dan informasi pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pendidikan 

Pendidikan dalam bahasa Romawi diistilahkan dengan educate yang 

berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris, 

pendidikan diistilahkan to educate yang berarti memperbaiki moral dan 

melatih intelektual (Suwarno, 2006). 

Pendidikan menurut UU No. 20 th 2003 adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara (Hasbullah, 2005). 

Dalam Dictionary of Education dinyatakan bahwa pendidikan adalah 

proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh 

lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mereka dapat 

memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu 

yang optimum (Suharno, 2008). 

Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yaitu terdiri 

atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi (Tirtarahardja, 2005). 

6 
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a. Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar 

yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Disamping itu juga 

berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan 

untuk mengikuti pendidikan menengah. Dalam UU RI No. 2        

Tahun 1989 Pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa “Warga negara yang 

berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau 

pendidikan yang setara sampai tamat” (Tirtarahardja, 2005). 

Pelaksanaan Kewajiban Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 

dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 2 Mei 1994, sebagai 

kelanjutan program Kewajiban Belajar Enam Tahun yang dicanangkan 

Presiden pada tanggal 2 Mei 1984. Pelaksanaan program Kewajiban 

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ini mencakup Satuan 

Pendidikan SD dan Satuan Pendidikan SLTP (Mudyahardjo, 2002). 

b. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan 

dasar, diselenggarakan di SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau 

satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam 

hubungannya ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan 

pendidikan dasar, dan dalam hubungannya ke atas mempersiapkan 

peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki 

lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan 
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menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan 

menengah luar biasa, pendidikan menengah kedinasan, dan pendidikan 

menengah keagamaan (Tirtarahardja, 2005). 

c. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah 

yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan 

professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau 

menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satuan pendidikan 

tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan 

tinggi. Dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, 

dan universitas (Tirtarahardja, 2005). 

2. Pengetahuan 

a. Pengertian 

Pengetahuan (Knowledge) adalah hasil tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. 

Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga 

(Notoatmodjo, 2007). 
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b. Tingkatan Pengetahuan 

Pengetahuan yang tercakup di dalam domain kognitif mempunyai  

6 tingkatan yaitu: 

1) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

2) Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar.  

3) Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya 

(real). Aplikasi disini dapat diartikan sebagai penggunaan hukum-

hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau 

situasi yang lain. 

4) Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi 

atau suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih 

dalam suatu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama 

lain. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

10 

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan 

atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. 

Penilaian-penialian itu didasarkan pada suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah 

ada. 

(Notoatmodjo, 2007). 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi knowledge (pengetahuan) dalam 

masyarakat menurut Nasution (1993), adalah: 

1) Sosial Ekonomi 

Yaitu lingkungan sosial yang mendukung tingginya 

pengetahuan seseorang, sedangkan ekonomi, bila ekonominya baik 

tingkat pendidikan tinggi, tingkat pengetahuan akan tinggi juga. 

2) Kultur (Budaya) 

Sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang 

karena informasi-informasi yang akan disaring, apakah sesuai atau 

tidak dengan budaya yang ada dan agama yang dianut.  
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3) Pendidikan 

Semakin tinggi pendidikan maka ia akan mudah menerima hal-

hal baru dan mudah menyesuaikan dengan hal yang baru tersebut. 

4) Pengalaman 

Berkaitan dengan umur dan pendidikan individu, semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pengalamannya 

dan semakin tua seseorang maka semakin banyak pengalamannya. 

 (Wijayanti, 2006). 

5) Informasi 

Seseorang dengan sumber informasi yang lebih banyak akan 

mempunyai pengetahuan yang lebih luas (Notoatmodjo, 2007). 

3. Remaja 

Masa remaja dalam perjalanan hidup kita adalah suatu periode 

transisi yang memiliki rentang dari masa kanak-kanak yang bebas dari 

tanggung jawab sampai pencapaian tanggung jawab pada masa dewasa. 

Remaja secara umum dianggap mencakup individu berusia antara            

10 sampai 19 tahun, sehingga kesehatan reproduksi remaja memperhatikan 

kebutuhan fisik, sosial, dan emosional kaum muda (Glasier, 2005). 

Remaja menurut WHO yaitu merupakan individu yang sedang 

mengalami masa peralihan yang secara berangsur-angsur mencapai 

kematangan seksual, mengalami perubahan jiwa dari jiwa kanak-kanak 

menjadi dewasa, dan mengalami perubahan keadaan ekonomi dari 

ketergantungan menjadi relative mandiri (Notoatmodjo, 2007). 
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Masa remaja, usia di antara masa anak-anak dan dewasa yang secara 

biologis yaitu antara umur 10 sampai 19 tahun. Peristiwa penting yang 

terjadi pada masa ini adalah terjadinya mimpi basah pada remaja laki-laki 

dan haid yang pertama kali pada remaja perempuan, yang biasanya terjadi 

sekitar umur 10 – 16 tahun. (Llewellyn, 2005). 

Walaupun setiap tahap pada kehidupan remaja mempunyai ciri 

tersendiri tetapi tidak mempunyai batas yang jelas, karena proses tumbuh 

kembang berjalan secara berkesinambungan (Soetjiningsih, 2004). 

4. Kesehatan Reproduksi 

a. Pengertian 

Reproduksi secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan 

untuk “membuat kembali”. Dalam kaitannya dengan kesehatan, 

reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh 

keturunan (beranak). Sehingga kesehatan reproduksi berkaitan erat 

dengan masalah seksualitas (Baso, 1999). 

Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah keadaan sejahtera 

fisik, mental, sosial, tidak semata-mata bebas dari penyakit dan 

kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, 

fungsi, dan proses reproduksi (Departemen Kesehatan RI, 2000). 

b. Alat Reproduksi 

Alat reproduksi adalah alat-alat atau organ-organ dalam tubuh 

manusia yang berfungsi untuk proses reproduksi atau “berkembang 

biak“. Tanda kematangan alat reproduksi pada pria ditandai dengan 
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keluarnya air mani (ejakulasi) yang pertama yaitu pada saat mimpi 

basah, sedangkan tanda kematangan alat reproduksi pada wanita 

ditandai dengan haid yang pertama (menarche) (Akbidyo, 2007). 

Bentuk alat-alat reproduksi pada perempuan dan laki-laki memiliki 

perbedaan. Perbedaan lainnya, perempuan memiliki siklus reproduksi 

seperti haid, hamil, melahirkan, menopause. Namun alat reproduksi 

mereka sama-sama berfungsi pada saat mereka memasuki masa usia 

subur. Perempuan memiliki masa subur yang lebih pendek daripada 

laki-laki (Baso, 1999).  

1) Alat Reproduksi Perempuan 

Saat dilahirkan seorang anak wanita telah mempunyai organ 

reproduksi yang lengkap tetapi belum berfungsi sepenuhnya. 

Organ reproduksi akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita 

telah memasuki masa pubertas (Akbidyo, 2007). 

Alat reproduksi perempuan terbagi menjadi dua, yaitu di 

bagian dalam dan bagian luar tubuh perempuan, diantaranya 

adalah: 

a) Ovarium (Indung Telur) 

 Wanita pada umumnya mempunyai 2 indung telur kanan 

dan kiri, yang dengan mesovarium menggantung di bagian 

belakang ligamentum latum, kiri dan kanan. Ovarium kurang 

lebih sebesar ibu jari tangan dengan ukuran panjang kira-kira   

4 cm, lebar dan tebal kira-kira 1,5 cm (Wiknjosastro, 2005). 
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 Sepasang indung telur ini secara bergantian memiliki tugas 

memproduksi telur setiap bulan. Selain itu, indung telur juga 

memproduksi dua hormon penting dalam kehidupan 

perempuan. Kedua hormon itu adalah estrogen dan 

progesteron. Hormon-hormon ini berpengaruh besar pada 

pertumbuhan, pembangunan dan berfungsi untuk semua organ 

reproduksi perempuan, terutama alat-alat reproduksi         

(Baso, 1999). 

b) Saluran telur (tuba fallopii) 

Pada tuba terdapat fimbria yang penting artinya untuk 

menangkap telur untuk kemudian menyalurkan telur ke dalam 

tuba. Lebih ke dalam lagi didapatkan selaput  yang berlipat-

lipat dengan sel-sel yang bersekresi dan bersilia yang khas, 

berfungsi untuk menyalurkan telur atau hasil konsepsi ke arah 

kavum uteri dengan arus yang ditimbulkan oleh getaran rambut 

getar tersebut (Wiknjosastro, 2005). 

c) Rahim (uterus) 

Uterus berbentuk seperti buah advokat atau buah peer yang 

sedikit gepeng kearah muka belakang, ukurannya sebesar telur 

ayam dan mempunyai rongga. Dindingnya terdiri dari otot-otot 

polos. Uterus terdiri atas: fundus uteri, korpus uteri, dan serviks 

uteri. Pada kehamilan, perabaan  fundus uteri dapat mengetahui 

tuanya kehamilan. Korpus uteri adalah bagian uterus yang 
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terbesar, dimana bagian ini berfungsi sebagai tempat janin 

berkembang. Dalam klinik, serviks digunakan dalam penilaian 

jalannya persalinan, abortus, dan sebagainya (Wiknjosastro, 

2005).  

Setelah menstruasi permukaan dalam uterus menjadi tebal 

karena pengaruh hormon estrogen. Kemudian terjadi ovulasi 

diikuti dengan keluarnya cairan karena pengaruh hormon 

progresteron. Bila tidak terjadi pembuahan maka lapisan tadi 

bersama sel telur akan terlepas (meluruh) dan keluar melalui 

vagina yang disebut sebagai menstruasi. Waktu antara dua 

menstruasi disebut siklus menstruasi. Walaupun rata-rata 

periodenya datang setiap 28 hari, hal ini dapat bervariasi pada 

setiap perempuan. Periode ini juga sangat tidak teratur pada 2-3 

tahun pertama mulai menstruasi (Akbidyo, 2007). 

d) Liang kemaluan (vagina) 

Liang kemaluan merupakan suatu penghubung antara 

introitus dan rahim (uterus). Bentuk vagina sebelah dalam yang 

berlipat-lipat disebut rugae, di tengah-tengahnya terdapat 

bagian yang lebih keras disebut kolumna rugarum. Lipatan-

lipatan ini memungkinkan vagina pada persalinan melebar, 

sesuai dengan fungsinya sebagai bagian lunak jalan lahir            

(Wiknjosastro, 2005). 
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e) Vulva 

 Vulva adalah daerah yang mengelilingi pada liang 

senggama yang terbuka, yang bisa dilihat dari luar. Vulva ini 

adalah bagian alat reproduksi luar yang terdiri dari dua lipatan 

kulit dan klitoris. Lipatan kulit yang luar disebut bibir besar 

(labia majora), tebal dan tertutup rambut. Bibir besar ini berisi 

jaringan lemak. Lipatan kulit yang di dalam disebut bibir kecil 

(labia minora). Bagian atas bibir kecil mengelilingi sebuah 

organ kecil, tetapi peka terhadap rangsangan yang disebut 

klitoris (Baso, 1999). 

f) Payudara 

 Di bagian luar payudara (buah dada) terdapat puting susu 

dan kulit gelap yang mengelilinginya. Di dalamnya terdapat 

jaringan lemak dan kantung-kantung yang disebut kelenjar, 

yang memproduksi susu (Baso, 1999). 

2) Alat Reproduksi Laki-laki 

Sebagian besar alat reproduksi laki-laki berada di bagian luar 

tubuh, yang terlihat langsung. Tetapi ada juga yang terletak di 

dalam tubuh sehingga tidak bisa kita lihat. 

a) Buah Pelir (Testis) 

Laki-laki memiliki sepasang buah pelir yang berada di kiri 

dan kanan, untuk memproduksi sperma. Selain memproduksi 

sperma, buah pelir juga memproduksi hormon laki-laki yang 
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disebut testosterone. Hormon inilah yang membuat “sifat 

jantan”, seperti otot-otot yang menonjol, suara besar dan 

sebagainya (Baso, 1999). 

b) Zakar (Penis) 

Zakar adalah alat reproduksi yang membawa semen (cairan 

mani) berikut sperma kedalam liang senggama. Semen bersama 

sperma ini, keluar pada saat ejakulasi. Dalam alat reproduksi 

laki-laki, baik semen maupun air kencing (urine) dikeluarkan 

melalui saluran yang sama, saluran zakar (Baso, 1999). 

c) Skrotum 

  Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang melindungi 

testis, berwarna gelap dan berlipat lipat. Skrotum adalah tempat 

bergantungnya testis. Skrotum mengandung otot polos yang 

mengatur jarak testis ke dinding perut dengan maksud 

mengatur suhu testis agar relatif tetap. Kondisi ini 

menguntungkan karena testis dapat membuat sperma pada 

kondisi terbaik (Akbidyo, 2007). 

d) Vas deferens (saluran sperma) 

Vas deferens adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot. 

Vas deferens membentang dari epididimis ke uretra/ saluran 

kencing pars prostatika. Vas deferens berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Vas 

deferens memiliki panjang sekitar 4,5 cm dengan diameter 
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sekitar 2,5 mm. Saluran ini muara dari Epididymis yaitu 

saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Bentuknya 

berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi 

(Akbidyo, 2007). 

c. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi 

Secara umum terdapat 4 (empat) faktor yang berhubungan dengan 

kesehatan reproduksi, yakni: 

1) Faktor sosial-ekonomi, dan demografi 

Faktor ini berhubungan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan 

yang rendah, dan ketidaktahuan mengenai perkembangan seksual 

dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. 

2) Faktor budaya dan lingkungan 

Antara lain adalah praktik tradisional yang berdampak buruk 

terhadap kesehatan reproduksi, keyakinan banyak anak banyak 

rejeki, dan informasi yang membingungkan anak dan remaja 

mengenai fungsi dan proses reproduksi. 

3) Faktor psikologis 

Keretakan orang tua akan memberikan dampak pada kehidupan 

remaja, depresi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan 

hormonal, rasa tidak berharganya wanita, di mata pria yang 

membeli kebebasan dengan materi. 
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4) Faktor biologis 

Antara lain cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, dan 

sebagainya. 

Notoatmodjo (2007). 

d. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi 

remaja 

Faktor-faktor yang saling terkait kondisi saat ini menyebabkan 

perilaku seksual remaja semakin menggejala akhir-akhir ini. Namun 

begitu, banyak remaja yang tidak mengindahkan bahkan tidak tahu 

dampak dari perilaku seksual mereka terhadap kesehatan reproduksi 

baik dalam waktu yang cepat maupun dalam waktu yang lebih 

panjang. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada 

remaja dapat memunculkan berbagai masalah pada remaja, diantaranya 

adalah: 

a) Penyakit Menular Seksual (PMS) 

Dampak dari perilaku seksual remaja terhadap kesehatan 

reproduksi adalah tertular PMS. Sering kali remaja melakukan 

hubungan seks yang tidak aman. Adanya kebiasaan seringnya 

berganti-ganti pasangan dan melakukan anal seks menyebabkan 

remaja semakin rentan untuk tertular PMS seperti: sifilis, 

gonorhoe, herpes, klamidia, dll (Notoatmodjo, 2007). 
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b) HIV/ AIDS 

AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency 

Syndrome. Penyakit ini adalah kumpulan gejala akibat menurunnya 

sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena seseorang terinfeksi 

virus HIV. HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immuno 

Virus. Orang yang terinfeksi oleh virus ini tidak dapat mengatasi 

masuknya infeksi penyakit lain karena sistem kekebalan tubuhnya 

menurun terus secara drastis. Sampai sekarang belum ditemukan 

cara pengobatan yang tuntas, saat ini yang ada hanyalah menolong 

penderita untuk mempertahankan tingkat kesehatan tubuhnya 

(Glasier, 2006). 

c) Kehamilan Remaja yang tidak dikehendaki 

Kehamilan yang tidak dikehendaki (Unwanted pregnancy) 

merupakan salah satu akibat dari perilaku seksual remaja. 

Anggapan-anggapan yang keliru seperti: melakukan hubungan seks 

pertama kali, atau hubungan seks jarang dilakukan, atau 

perempuan masih muda usianya, atau bila hubungan seks 

dilakukan sebelum atau sesudah menstruasi, atau bila 

menggunakan teknik coitus interuptus (sanggama terputus), 

kehamilan tidak akan terjadi merupakan pencetus semakin 

banyaknya kasus Unwanted pregnancy di kalangan remaja. 

Unwanted pregnancy membawa remaja pada dua pilihan, yaitu 

melanjutkan atau menggugurkannya. Hamil dan melahirkan dalam 
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usia remaja merupakan salah satu faktor risiko kehamilan yang 

tidak jarang membawa kematian ibu. Dan perlu diketahui pula 

bahwa aborsi yang tidak aman juga merupakan salah satu faktor 

yang membawa kematian ibu (Notoatmodjo, 2007). 

d) Psikologis 

Dampak lain dari perilaku seksual remaja yang sangat 

berhubungan dengan kesehatan reproduksi adalah konsekuensi 

psikologis. Setelah kehamilan terjadi, pihak perempuan adalah 

korban utama dalam masalah ini. Kodrat untuk hamil dan 

melahirkan menempatkan remaja perempuan dalam posisi terpojok 

yang sangat dilematis. Perasaan bingung, cemas, malu, dan 

bersalah yang bercampur dengan perasaan depresi, pesimis 

terhadap masa depan, dan kadang disertai rasa benci terhadap diri 

sendiri maupun pasangan, dan kepada nasib membuat kondisi 

secara fisik, sosial, dan mental yang berhubungan dengan sistem, 

fungsi, dan proses reproduksi remaja tidak terpenuhi 

(Notoatmodjo, 2007). 
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Tingkat Pendidikan 

Formal: 

1. Pendidikan Dasar 

(SLTP) 

2. Pendidikan 

Menengah 

(SLTA, Kejuruan, 

Keagamaan, dll) 

3. Pendidikan Tinggi 

(Akademi, 

Politeknik, Institut, 

Universitas) 

B. Kerangka Konsep 

 

Variabel Bebas      

 

Variabel Terikat 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

  : diteliti 

   

: tidak diteliti 

 

C. Hipotesis 

Ada pengaruh tingkat pendidikan formal terhadap pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi. 

 

 

Pengetahuan remaja tentang 

Kesehatan Reproduksi 

· Ekonomi 
· Sosial 
· Budaya 
· Pengalaman 
· Pendidikan Non 

Formal 
· Informasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik. 

Penelitian ini bertujuan mencari hubungan variabel yang sifatnya bukan 

hubungan sebab akibat, biasanya dilakukan penelitian secara deskriptif 

terlebih dahulu untuk dicari data dasar (Hidayat, 2007). 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan cross sectional. Jadi 

pengumpulan data untuk variabel sebab (independent variable) maupun 

variabel akibat (dependent variabel) dilakukan secara bersama-sama atau 

sekaligus (Notoatmodjo, 2005). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Nangsri, Kebakkramat, 

Karanganyar pada bulan Juli 2009. 

 

C. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan kelompok subyek dapat berupa manusia, 

hewan percobaan, data laboratorium, dan lain-lain yang ciri-cirinya akan 

diteliti (Arief, 2008). 

Dalam penelitian ini populasi di bagi menjadi dua yaitu populasi target 

dan populasi aktual. 

23 
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1. Populasi Target: Remaja yang sedang menempuh pendidikan, yaitu 

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi yang ada          

di Desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar. 

2. Populasi Aktual: Remaja yang sedang menempuh pendidikan, yaitu 

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi yang 

berada di Desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar pada waktu penelitian. 

 

D. Sampel dan Teknik Sampling 

1. Sampel 

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian 

jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2007). 

Sampel pada penelitian ini adalah remaja yang ada di Desa Nangsri 

Kebakkramat Karanganyar pada bulan Juli 2009 yang memenuhi kriteria 

inklusi. 

2. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah probabilty 

sampling dengan teknik multistage random sampling, karena teknik ini 

digunakan jika obyek yang diteliti besar yakni populasinya heterogen. 

Cara samplingnya adalah dengan randomisasi cluster pada populasi yang 

telah ditetapkan kemudian dilakukan stratifikasi atas cluster terpilih 

(Hidayat, 2007). 

Dalam satu desa terdiri dari 6 dusun. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara membagi besarnya sampel dengan enam (karena satu desa di 
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bagi menjadi enam dusun). Kemudian dalam satu dusun diambil beberapa 

responden yang memenuhi kriteria inklusi. Kemudian dari kriteria inklusi, 

estimasi besar sampel di aplikasikan ke dalam tiap-tiap tingkat pendidikan.  

 

E. Estimasi Besar Sampling 

Apabila populasi kecil atau lebih kecil dari 10.000 orang, maka rumusan 

estimasi besar sampel yang digunakan:  

n =
2)(1 dN

N
+

 

Keterangan:  

N: besar populasi 

 n: besar sampel 

 d: Tingkat kepercayaan 10% (0,1)  

Notoatmodjo (2005). 

Perhitungan estimasi besar sampel  

n=  
2)(1 dN

N
+

 

n=  
2)1,0(13201

1320
+

=   92,95 

Jadi estimasi besar sampel yang diambil adalah sebesar 93 remaja. 

Karena dalam satu desa di bagi menjadi enam dusun dan pada penelitian 

ini tingkat pendidikan formal dikelompokkan menjadi tiga yaitu pendidikan 

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, maka besarnya sampel 
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tiap dusun dibagi menjadi tiga. Sehingga besar sampel untuk tiap kelompok 

tingkat pendidikan pada tiap dusun sekitar lima responden.  

 

F. Kriteria Restriksi 

Dalam penelitian, kriteria restriksi meliputi kriteria inklusi dan kriteria 

eksklusi, dimana kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel 

tersebut digunakan. 

1. Kriteria Inklusi adalah karakter umum subyek dalam populasinya. 

Subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi pada penelitian ini: 

a. Remaja yang ada di Desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar. 

b. Remaja yang sedang mengikuti pendidikan, yaitu Pendidikan Dasar, 

Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. 

c. Remaja yang berumur 10-19 tahun. 

d. Bersedia menjadi subjek/ responden. 

2. Kriteria Eksklusi adalah kriteria untuk mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi karena: 

a. Remaja yang menolak untuk menjadi subyek penelitian 

b. Remaja yang putus sekolah 

c. Remaja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar. 
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G. Definisi Operasional 

1. Tingkat Pendidikan formal adalah pendidikan formal yang sedang 

ditempuh remaja. Data dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner 

kepada responden. Pemberian skoring dengan: 

a. Pendidikan Dasar, nilai 1 

b. Pendidikan Menengah, nilai 2 

c. Pendidikan Tinggi, nilai 3 

Skala pengukuran dengan menggunakan skala ordinal. 

2. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi adalah bagaimana hasil 

tahu dan paham yang diperoleh dari pengetahuan dan penginderaan yang 

diketahui remaja tentang kesehatan reproduksi. Data tentang pengetahuan 

diperoleh dengan pembuatan kuesioner yang dibagikan kepada responden.  

Skor yang didapat dari kuesioner kemudian diklasifikasikan menjadi: 

Baik : Jika hasil jawaban terhadap kuesioner 76-100% benar. 

Cukup : Jika hasil jawaban terhadap kuesioner 50-75% benar. 

Kurang: Jika hasil jawaban terhadap kuesioner <50% benar. 

(Nursalam, 2003). 

Untuk keperluan statistik maka skor baik diberi nilai 3, skor cukup diberi 

nilai 2, skor kurang diberi nilai 1. 

Skala pengukuran variabel ini adalah dengan menggunakan skala ordinal. 

3. Variabel Luar 

a. Pendidikan non formal adalah pendidikan diluar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 
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b. Ekonomi adalah keadaan keuangan di dalam keluarga. 

c. Sosial adalah kegiatan responden di dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Budaya adalah lingkungan responden dalam kehidupannya sehari-hari. 

e. Pengalaman adalah sesuatu hal (pembelajaran) yang didapat dalam 

kehidupannya. 

f. Umur adalah lama waktu sejak dilahirkan. 

 

H. Instrumentasi 

1. Alat Ukur 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang dibuat oleh penulis sendiri yang mengacu pada referensi 

baik dari buku ataupun dari internet. Kuesioner yang digunakan untuk 

mengetahui pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi berbentuk 

kuesioner tertutup berbentuk Dichotomos Choice yaitu dalam pertanyaan 

disediakan 2 jawaban (benar atau salah) dan responden hanya memilih 

satu diantara jawaban tersebut (Notoatmodjo, 2005). 

Skoring yang digunakan : 

a. Untuk pernyataan positif : 

Nilai 1 : untuk jawaban benar 

Nilai 0 : untuk jawaban salah 

b. Untuk pernyataan negatif: 

Nilai 1 : untuk jawaban salah 

Nilai 0 : untuk jawaban benar 
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Tabel 3.1  Kisi-kisi soal untuk mengukur pengetahuan remaja tentang 

kesehatan reproduksi 
 

Nomor Soal Komponen obyek 

pengetahuan Positif Negatif 

Jumlah 

1. Pengertian Kespro 

2. Alat Reproduksi 

 

3. Faktor yang dapat 

mempengaruhi kespro 

4. Masalah-masalah dalam 

kespro remaja 

1, 2 

4, 5, 6, 7, 12, 13, 

14, 15, 17, 18 

19 

 

20, 22, 27, 28, 32, 

33, 35 

- 

3, 8, 9, 10, 11, 

16 

- 

 

21, 23, 24, 25, 

26, 29, 30, 31, 

34 

2 

16 

 

1 

 

16 

Total 20 15 35 

 
 

Cara pengisian kuesioner dengan memberikan tanda silang (√) pada 

pernyataan yang dianggap benar. 

Agar diperoleh data yang valid dan reliabel maka kuesioner perlu 

dilakukan uji validitas dan uji reabilitas terlebih dahulu sebab belum ada 

kuesioner bakunya. 

a. Uji validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan 

valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 
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tepat (Arikunto, 2005). Agar diperoleh distribusi nilai hasil 

pengukuran mendekati normal, maka sebaiknya jumlah responden 

untuk uji coba paling sedikit 20 orang (Notoatmodjo, 2005). Uji 

validitas dan reliabilitas dilakukan pada 30 remaja di desa Kemiri 

Kebakkramat Karanganyar pada bulan Juli 2009. 

 Validitas instrumen yang telah dibuat diukur dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment yaitu : 

rxy = 
( )( )

( ){ } ( ){ }å ååå
å åå

--

-
2222 yyNxxN

yxxyN
 

Keterangan : 

r  : koefisien korelasi dari setiap item dengan skor total 

x  : skor pertanyaan 

y  : skor total 

N  : jumlah subyek 

xy  : skor pertanyaan dikalikan skor total 

Pengujian validitas ini melalui software program komputer SPSS 

(Statistical Package for Sosial Science) for windows. 

Dari uji validitas tersebut, item soal dikatakan valid apabila hasil     

rhitung > rtabel pada tingkat kepercayaan 95%  dan dikatakan tidak valid 

apabila r hitung < r tabel. Item soal yang tidak valid selanjutnya 

dihapus atau direvisi (Notoadmodjo, 2007).. Dari 30 responden maka 

didapat rtabel = 0,361. Dalam penelitian ini dari 35 item soal ada 5 item 

soal yang tidak valid, maka dibuang dari pengujian  hingga semua item 
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soal valid. Dari uji validitas ditemukan item soal  nomor 9, 10, 14, 23, 

dan 29 tidak valid dan kemudian dihilangkan. 

b. Uji reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2005). 

Dilakukan uji reliabilitas menggunakan rumus Spearman-Brown  

sebagai berikut: 

r11 =
b

b

r

r

+1

2
 

Keterangan:  

r11 :  reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb
  : korelasi product moment antara belahan pertama dan 

kedua. 

Sugiyono (2007). 

Taraf signifikan α = 0,05 (dk = n − 2). Data dikatakan reliabel 

apabila nilai signifikan rhitung > rtabel. Dari 30 responden maka didapat 

rtabel = 0,361. Hasil uji reliabilitas menunjukkan rhitung = 0,923 yang 

berarti lebih besar dari 0,361 sehingga kuesioner dikatakan reliabel. 

Instrumen yang tidak reliabel tidak dapat digunakan sehingga 

dihilangkan (Hidayat, 2007). 
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2. Cara Pengukuran 

Cara pengukuran pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi 

dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan. Kuesioner diisi sendiri oleh responden. 

 

I. Rencana Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

a. Editing  

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data 

yang diperoleh atau dikumpulkan. 

b. Coding 

     Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) 

terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. 

c. Tabulating 

     Tabulasi dilakukan untuk pengorganisasian data yang sudah 

terkumpul agar mudah dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan 

dan dianalisis. 

2. Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer 

dan langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut : 

a. Analisis Univariat  

Yaitu menganalisis tiap-tiap variabel dari hasil penelitian 

(Notoatmodjo, 2005). Analisis ini dilakukan secara deskriptif dengan 
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menghitung distribusi frekuensinya. Hasilnya disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi dan narasi. Variabel yang dianalisis secara 

univariat dalam penelitian ini adalah pendidikan dan pengetahuan 

untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan 

reproduksi. 

b. Analisis Bivariat  

Analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2005). Pada penelitian ini 

pengaruh tingkat pendidikan formal terhadap pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi dianalisis dengan menggunakan rumus 

Spearman Rank pada tingkat kepercayaan 95%. Data diolah dengan 

program SPSS (Statistical Product and Service Solution). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan di desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar. Sebuah 

desa dengan jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu 5662 orang dan 

tingkat pendidikan yang bervariasi, yaitu mulai dari TK sampai dengan 

perguruan tinggi. Desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar terbagi menjadi    

6 dusun yaitu: dusun Nangsri Kidul, dusun Nangsri Lor, dusun Gedangan, 

dusun Nayan, dusun Nglaroh, dan dusun Kebakjetis. Data yang didapat dari 

kantor kelurahan Desa Nangsri yaitu jumlah remaja di Desa Nangsri yang 

masih menempuh pendidikan formal tingkat Pendidikan Dasar sebanyak     

460 orang, Pendidikan Menengah sebanyak 480 orang, dan Pendidikan Tinggi 

sebanyak 380 orang.  

 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 93 orang remaja tentang 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang 

Kesehatan Reproduksi di Desa Nangsri, Kebakkramat, Karanganyar maka 

didapatkan hasil penelitian, analisa data, dan pengujian hipotesisnya sebagai 

berikut: 

 

 

34 
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1. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah remaja yang berada di Desa 

Nangsri sejumlah 93 orang dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel    4.1   Distribusi    Frekuensi    Responden    Berdasarkan     Tingkat 
 Pendidikan Formal 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

Pendidikan Dasar 

Pendidikan Menengah 

Pendidikan Tinggi 

31 

32 

30 

33,3% 

34,4% 

32,3% 

Total 93 100% 

Sumber: Data Primer, 2009 

Berdasarkan tabel 4.1, responden dengan tingkat Pendidikan Dasar 

sebanyak 31 orang (33,3%), Pendidikan Menengah sebanyak 32 orang 

(34,4%), Pendidikan Tinggi sebanyak 30 orang (32,3%). 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

No Umur (tahun) Jumlah responden Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

12 – 14 

15 – 17 

18 – 19 

28 

30 

35 

30,1% 

32,3% 

37,6% 

Total 93 100% 

Sumber: Data Primer 2009 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa responden terbanyak pada 

usia 18 – 19 tahun yaitu sebanyak 35 orang (37,6%), dan responden paling 

sedikit pada usia 12 – 14 tahun yaitu sebanyak 28 orang (30,1%). 
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2. Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi 

Berdasarkan data yang terkumpul dari hasil penelitian yang terdiri dari 

93 orang remaja di Desa Nangsri, didapat nilai terendah adalah 9 dan nilai 

tertinggi adalah 30. Apabila dibuat klasifikasi menjadi 3 kategori yaitu: 

baik jika nilainya 76 – 100% jawaban benar, cukup jika nilainya 50 – 75% 

jawaban benar, kurang jika nilainya < 50 % jawaban benar, maka dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi 

No. Tingkat Pengetahuan Jumlah Responden Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

Baik 

Cukup 

Kurang 

57 

23 

13 

61,3% 

24,7% 

14% 

Total 93 100% 

Sumber: Data Primer, 2009 

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden dengan tingkat 

pengetahuan baik persentasenya paling banyak yaitu 57 orang (61,3%), 

sedangkan yang persentasenya paling sedikit terdapat pada responden 

yang tinkat pengetahuannya kurang yaitu sebanyak 13 orang (14%). Jadi 

pengetahuan remaja di Desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar tergolong 

baik. 
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Tabel 4.4 Distribusi Tingkat Pendidikan Formal Berdasarkan Pengetahuan 
  Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi 

Pendidikan * Pengetahuan Crosstabulation

26 3 1 30

18.4 7.4 4.2 30.0

86.7% 10.0% 3.3% 100.0%

45.6% 13.0% 7.7% 32.3%

28.0% 3.2% 1.1% 32.3%

22 8 2 32

19.6 7.9 4.5 32.0

68.8% 25.0% 6.3% 100.0%

38.6% 34.8% 15.4% 34.4%

23.7% 8.6% 2.2% 34.4%

9 12 10 31

19.0 7.7 4.3 31.0

29.0% 38.7% 32.3% 100.0%

15.8% 52.2% 76.9% 33.3%

9.7% 12.9% 10.8% 33.3%

57 23 13 93

57.0 23.0 13.0 93.0

61.3% 24.7% 14.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

61.3% 24.7% 14.0% 100.0%

Count

Expected Count

% within Pendidikan

% within Pengetahuan

% of Total

Count

Expected Count

% within Pendidikan

% within Pengetahuan

% of Total

Count

Expected Count

% within Pendidikan

% within Pengetahuan

% of Total

Count

Expected Count

% within Pendidikan

% within Pengetahuan

% of Total

Tinggi

Menengah

Dasar

Pendidikan

Total

Baik Cukup Kurang

Pengetahuan

Total

 
 Sumber: Data Primer, 2009. 

Dari tabel 4.4, ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

formal responden semakin banyak jumlah responden yang berpengetahuan 

baik. 

3. Hasil Analisis 

Setelah data dari hasil penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan 

pengujian data untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan formal 

terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dengan 

menggunakan Spearman’s Rank. 
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Tabel  4.5 Hasil analisa tingkat pendidikan formal terhadap pengetahuan 
remaja tentang kesehatan reproduksi dengan uji korelasi 
Spearman Rank bantuan SPSS. 

 Value Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal       Spearman Correlation 

N of Valid Cases 

.493 

93 

.000c 

.000c 

Sumber: Data Primer, 2009. 

Pengaruh tingkat pendidikan formal terhadap pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi dapat dilihat dari hasil perhitungan korelasi 

Spearman’s Rank dimana p = 0,493 dengan nilai signifikasi p = 0,000 

(signifikasi p < 0,05) menunjukkan adanya pengaruh tingkat pendidikan 

formal terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Hal ini 

berarti semakin tinggi tingkat pendidikan formal remaja maka semakin 

tinggi pula pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh 

tingkat pendidikan formal terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan 

reproduksi di desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar kepada 93 responden yang 

sesuai dengan kriteria inklusi dengan menggunakan kuesioner. Hal ini sesuai 

dengan teori Notoatmodjo (2002) yang menyebutkan bahwa pengukuran 

pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan 

tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden. 

Penelitian dilakukan di desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar 

dikarenakan tingkat pendidikan penduduk di desa ini bervariasi, termasuk tingkat 

pendidikan pada remaja. Pada tabel 4.1 tentang distribusi tingkat pendidikan 

formal yang dilakukan pada 93 responden diperoleh hasil responden dengan 

Pendidikan Dasar sebanyak 31 orang (33,3%), Pendidikan Menengah sebanyak  

32 orang (34,4%), dan Pendidikan Tinggi sebanyak 30 orang (32,3%). Tingkat 

pendidikan remaja di desa Nangsri kebakkramat Karanganyar tergolong baik, 

karena sebagian besar remaja di desa ini masih menempuh pendidikan formal 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini dapat di ketahui dari data yang 

diperoleh dari kantor kelurahan yaitu dari 1480 remaja di desa Nangsri,           

1320 remaja masih menempuh pendidikan formal. 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa responden terbanyak pada usia 

18 – 19 tahun yaitu sebanyak 35 orang (37,6%), usia 15 – 17 tahun sebanyak      
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30 orang (32,3%), dan usia 12 – 14 tahun yaitu sebanyak 28 orang (30,1%). 

Menurut Glasier (2005), remaja adalah individu yang berusia antara                    

10 sampai 19 tahun. Akan tetapi di lapangan, remaja yang dijumpai berusia antara 

12 sampai 19 tahun. Sedangkan berdasarkan tabel 4.3 distribusi pengetahuan 

responden tentang kesehatan reproduksi tergolong baik yaitu sebanyak 57 orang 

(61,3%). Menurut Nasution (1993) salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang adalah pengalaman. Pengalaman berkaitan dengan umur 

dan pendidikan individu, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas 

pengalamannya dan semakin tua seseorang maka semakin banyak 

pengalamannya. 

Pada distribusi tingkat pendidikan formal terhadap pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi yaitu pada tabel 4.4 ditemukan bahwa responden 

dengan pendidikan tinggi yang berpengetahuan baik yaitu sebesar 28.0%, 

responden dengan pendidikan menengah yang berpengetahuan baik yaitu sebesar 

23,7%, sedangkan  responden dengan pendidikan dasar yang berpengetahuan baik 

yaitu sebesar 9,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan formal responden, maka semakin banyak jumlah responden yang 

berpengetahuan baik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Nasution (1993) yang menyebutkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka ia 

akan mudah menerima hal-hal baru dan mudah menyesuaikan dengan hal yang 

baru tersebut, termasuk dalam bidang kesehatan. 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan Spearman’s Rank pada tingkat 

kepercayaan 95% yang diolah dengan menggunakan program SPSS diperoleh 
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nilai probabilitas 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara tingkat pendidikan formal terhadap pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi. Koefisien korelasi Spearman’s Rank sebesar 0,493 

menunjukkan bahwa arah korelasi yang positif. Artinya semakin tinggi tingkat 

pendidikan formal seseorang maka semakin baik pula pengetahuan mereka 

tentang kesehatan reproduksi. Dalam penelitian ini berarti H0 ditolak dan H1 

diterima, maka dapat disimpulkan bahwa “Ada Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Formal Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi”. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal 

Terhadap Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi di Desa 

Nangsri Kebakkramat Karanganyar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tingkat pendidikan formal remaja di desa Nangsri Kebakkramat 

Karanganyar tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya remaja 

yang masih menempuh pendidikan formal, baik pendidikan dasar, 

menengah, maupun tinggi. Dari 93 responden, sebanyak 31 orang 

(33,3%) masih menempuh Pendidikan di tingkat Dasar, 32 orang (34,4%) 

masih menempuh Pendidikan Menengah, dan 30 orang (32,3%) masih 

menempuh Pendidikan Tinggi. 

2. Pengetahuan remaja di desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar tentang 

kesehatan reproduksi tergolong dalam kategori baik yaitu sebanyak            

57 orang (61,3%). 

3. Ada pengaruh tingkat pendidikan formal terhadap pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian 

dengan menggunakan uji statistik Spearman’s Rank dan diperoleh hasil 

p= 0,000 (p< 0,05). Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara tingkat pendidikan formal terhadap pengetahuan remaja 
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tentang kesehatan reproduksi. Koefisien korelasi Spearman’s Rank 

sebesar 0,493 menunjukkan bahwa arah korelasi yang positif. Artinya 

semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang maka semakin baik 

pula pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi. 

 

B. Saran 

1. Bagi Remaja 

Bagi remaja khususnya di desa Nangsri Kebakkramat Karanganyar 

sebaiknya selalu meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan khususnya 

tentang kesehatan reproduksi agar dapat lebih memahami dan mengerti 

tentang kesehatan reproduksi mereka. Pengetahuan yang baik juga harus 

diikuti oleh sikap yang benar-benar menjaga kesehatan reproduksi agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan 

mereka tentang kesehatan reproduksi agar mereka bisa memberikan 

pendidikan tentang kesehatan reproduksi pada anak-anak mereka di dalam 

keluarga. 

3. Bagi Profesi Bidan 

Bagi profesi bidan diharapkan lebih meningkatkan pelayanan 

kebidanan termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi terutama pada 

remaja. 
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4. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat menambah referensi dan informasi tentang 

kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswinya 

tentang kesehatan reproduksi. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih menyempurnakan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 
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