
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan bagian dari proses tumbuh kembang, yaitu masa 

peralihan dari anak menuju dewasa. Pada tahap ini, anak mengalami percepatan 

pertumbuhan, perubahan-perubahan baik fisik, sosial, maupun psikologis. 

Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja merupakan peristiwa yang paling 

penting, berlangsung cepat, dan bermuara dari perubahan sistem reproduksi 

(Rahayu A, 2017). 

Selain perubahan fisik, pada masa remaja terdapat perubahan lain yang 

terjadi antara lain perubahan emosi yang diperlihatkan dengan perilaku remaja yang 

sering memperlihatkan ketidakstabilan emosi, serta perubahan sosial dimana 

lingkungan sosial anak semakin bergeser keluar dari keluarga dan teman sebaya 

memegang peranan penting. Remaja mulai meragukan nilai- nilai yang diterima 

waktu anak- anak dan mulai mencari nilai sendiri serta mengembangkan 

kemampuan berpikir abstrak (Kusmiran E, 2013) 

Masalah yang sering timbul sebagai dampak perubahan fisik, perubahan 

emosional dan perubahan sosial pada remaja adalah perilaku seks bebas (free sex), 

kehamilan diluar pernikahan, dan terjangkitnya penyakit menular seksual termasuk 

HIV/AIDS. Remaja melakukan hubungan seks dapat disebabkan antara lain karena 

tekanan pasangan, merasa sudah siap melakukan hubungan seks, keinginan dicintai, 

keingintahuan tentang seks, keinginan menjadi popular, tidak ingin diejek “masih 

perawan”, pengaruh media massa (tayangan TV dan internet) yang menampakkan 
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bahwa normal bagi remaja untuk melakukan hubungan seks, serta paksaan dari 

orang lain untuk melakukan hubungan seks. Pergaulan seks bebas berisiko besar 

mengarah pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD) (Rahayu A, 2017).  

World Health Organitation (2020) melaporkan ada sekitar 12 juta anak 

perempuan berusia 15–19 tahun dan sekitar 777.000 anak perempuan di bawah 15 

tahun melahirkan setiap tahun di wilayah berkembang. Setidaknya 10 juta 

kehamilan yang tidak diinginkan terjadi setiap tahun di antara gadis remaja berusia 

15-19 tahun di negara berkembang. Tahun 2018, di Indonesia diperkirakan sekitar 

1.220.900 orang perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan menempatkan 

Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. 

Kehamilan pertama yang terjadi sebelum usia 15 tahun sebanyak 1,95%, pada usia 

15 tahun 4,70%, pada usia 16 tahun 17,53% dan 38,90% hamil pertama saat berusia 

17 tahun (BPS, 2020) 

Kehamilan usia dini juga berhubungan erat dengan perkawinan anak. 

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Gusti 

Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga) mengatakan "Kalau Bali ada di 

peringkat ke-26 perkawinan anak tertinggi di mana perkawinan anak di Bali 

kisarannya ada 8,55 persen”. Menurutnya, praktik perkawinan anak memiliki 

dampak jangka panjang terhadap keluarga, masyarakat dan generasi selanjutnya. 

(republika.co.id). 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti memperoleh data dari laporan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli yaitu jumlah kehamilan usia dini pada tahun 

2020 pada usia < 20 tahun adalah 6,4% dan persalinan usia < 20 tahun sebanyak 

9,1%, sedangkan jumlah kehamilan usia dini di Lingkungan Bebalang, sebanyak   
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5,56% dari jumlah ibu hamil dimana dari kasus tersebut berakibat pada pernikahan 

dini dan juga putus sekolah. 

Kehamilan usia dini dapat memberikan dampak yang merugikan terutama 

bagi remaja putri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Secara fisik seorang 

ibu remaja menghadapi risiko eklampsia, endometritis nifas, dan infeksi sistemik 

yang lebih tinggi dari pada wanita berusia 20 hingga 24 tahun, dan bayi dari ibu 

remaja menghadapi risiko lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah, 

kelahiran prematur, dan kondisi neonatal parah. Komplikasi selama kehamilan dan 

persalinan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun 

di seluruh dunia (WHO, 2020).  

Masalah psikologi yang dapat terjadi adalah rasa takut, kecewa, menyesal, 

rendah diri dan lain-lain, terlebih lagi masyarakat belum dapat menerima anak yang 

orang tuanya belum jelas. Menikah merupakan alasan nomor tiga terbanyak sebagai 

penyebab perempuan putus sekolah di Provinsi Bali menurut data hasil susenas 

tahun 2014 yaitu sebesar 17,88% (BPS, 2020). Kondisi putus sekolah, putus kerja 

karena berbagai alasan, serta ketergantungan sosial ekonomi pada keluarga dapat 

memperberat masalah psikologis pada remaja dan terkadang akan berakhir pada 

tindakan aborsi. Dari perkiraan 5,6 juta aborsi yang terjadi setiap tahun pada remaja 

perempuan berusia 15-19 tahun, 3,9 juta kasus adalah ilegal yang berkontribusi 

pada kematian ibu, morbiditas dan masalah kesehatan yang berkepanjangan.  

Fakta tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pada remaja perlu 

mendapat perhatian. Masyarakat internasional juga telah mengingatkan kembali 

bahwa hak dan tanggung jawab para orang tua adalah membimbing, termasuk tidak 

menghalangi anak remajanya, untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan dan 
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informasi yang mereka butuhkan tentang kesehatan reproduksi yang baik. 

Pemerintah Indonesia telah mengangkat kesehatan reproduksi remaja (KRR) 

menjadi program nasional. Program KRR merupakan upaya pelayanan untuk 

membantu remaja memiliki status kesehatan reproduksi yang baik melalui 

pemberian informasi, pelayanan konseling, dan pendidikan keterampilan hidup 

(Rahayu A, 2017). 

Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi 

yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. 

Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku 

yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Pentingnya pengetahuan 

remaja tentang kehamilan usia dini bagi remaja juga direkomendasikan oleh 

beberapa peneliti diantaranya oleh Dewi Aprelia Meriyani, dkk yang berjudul 

Faktor Risiko Kehamilan Usia Remaja di Bali: Penelitian Case Control, penelitian 

oleh Fitri Mediastuti yaitu Analisis Kebutuhan Sumber Informasi dalam Upaya 

Pencegahan Kehamilan pada Remaja. 

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian untuk memperoleh 

pengetahuan dan sikap remaja putri tentang kehamilan usia dini 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu bagaimanakah pengetahuan dan sikap remaja putri tentang 

kehamilan usia dini di Lingkungan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

 Mengetahui pengetahuan dan sikap remaja putri tentang kehamilan usia dini 

di Lingkungan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahuan remaja putri tentang kehamilan usia dini di 

Lingkungan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli 

b. Mengidentifikasi sikap remaja putri tentang kehamilan usia dini di Lingkungan 

Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan 

di bidang kesehatan terutama ilmu pengetahuan berbasis bukti yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan keilmuan khususnya sebagai bahan untuk 

memperluas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Kepala Puskesmas Bangli 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri tentang kehamilan usia dini sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program dan 

mengevaluasi program yang selama ini telah ada khususnya kesehatan reproduksi 

remaja 
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b. Bagi bidan Puskesmas Bangli  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengetahuan dan sikap remaja putri tentang kehamilan usia dini sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan dalam penyusunan asuhan kebidanan pada remaja 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam 

meningkatkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dan menambah 

pengalaman bagi peneliti. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


