
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan berasal dari kata 

dasar tahu yang berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian, segala sesuatu 

yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).  

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga 

(Notoatmodjo, 2014)  

Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah pelbagai gejala yang ditemui 

dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika 

seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu 

yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seseorang 

mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan 

tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. 

Jadi pengetahuan merupakan hasil dari proses belajar manusia yang dapat 

menjadi landasan secara sadar dalam perilaku manusia. 

2. Tingkatan pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2014), pengetahuan tercakup dalam enam tingkatan 

yaitu: 
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a. Tahu (know) 

Tahu adalah proses mengingat kembali (recall) akan suatu materi yang telah 

dipelajari. Tahu merupakan pengetahuan yang tingkatannya paling rendah dan alat 

ukur yang dipakai yaitu kata kerja seperti menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan secara tepat dan 

benar tentang suatu objek yang telah diketahui dan dapat menginterpretasikan 

materi dengan menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, 

dan sebagainya terhadap objek yang telah dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau suatu kondisi yang nyata. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu objek ke dalam 

komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan masih ada 

kaitanya satu sama lainnya yang dapat dinilai dan diukur dengan penggunaan kata 

kerja seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, 

mengelompokkan, dan sebagainya. 

e. Sintesis  

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau 

menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada. 
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f. Evaluasi  

Evaluasi adalah suatu kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek yang didasari pada suatu kriteria yang 

telah ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

3. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Astutik (2013) dan Triyani (2012), adapun beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah: 

a. Usia 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang, semakin 

bertambah usia maka semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir 

seseorang. Setelah melewati usia madya (40-60 tahun), daya tangkap dan pola pikir 

seseorang akan menurun. 

b. Pendidikan 

Tingkat pendidikan dapat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam 

memahami dan menyerap pengetahuan yang telah diperoleh. Umumnya, 

pendidikan mempengaruhi suatu proses pembelajaran, semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang semakin baik tingkat pengetahuannya. 

c. Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu proses dalam memperoleh kebenaran pengetahuan 

dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang telah diperoleh dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi saat masa lalu dan dapat digunakan dalam 

upaya memperoleh pengetahuan. 
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d. Informasi 

Jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun 

mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media seperti televisi, radio, surat 

kabar, majalah, dan lain-lain, maka hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan 

seseorang. 

e. Sosial budaya dan ekonomi 

Tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dapat 

meningkatkan pengetahuannya. Selain itu, status ekonomi juga dapat 

mempengaruhi pengetahuan dengan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan 

oleh seseorang. 

f. Lingkungan 

Lingkungan sangat berpengaruh dalam proses penyerapan pengetahuan 

yang berada dalam suatu lingkungan. Hal ini terjadi karena adanya interaksi yang 

akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

Penjelasan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Narasiang, 

B., Wantania, J., & Mewengkang, M. pada tahun 2015 dengan judul “Gambaran 

Pengetahuan Siswi SMP Tentang Kehamilan Remaja” dan dipublikasi e-

CliniC, 3(1) menyatakan bahwa sumber informasi mengenai kehamilan remaja 

yang terbanyak didapatkan melalui jalur media massa. Pengaruh media massa 

dalam menyampaikan informasi mengenai seks dan kesehatan reproduksi 

memberikan informasi yang baik. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan 

yang baik tentang kehamilan remaja dan melalui media massa remaja banyak 

mendapatkan sumber informasi tentang kehamilan remaja 
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4. Pengukuran pengetahuan 

Menurut Arikunto (2013), pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan 

wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari 

subjek penelitian atau responden ke dalam pengetahuan yang ingin diukur dan 

disesuaikan dengan tingkatannya. Adapun jenis pertanyaan yang dapat digunakan 

untuk pengukuran pengetahuan secara umum dibagi menjadi 2 jenis yaitu: 

a. Pertanyaan subjektif 

Penggunaan pertanyaan subjektif dengan jenis pertanyaan essay digunakan 

dengan penilaian yang melibatkan faktor subjektif dari penilai, sehingga hasil nilai 

akan berbeda dari setiap penilai dari waktu ke waktu. 

b. Pertanyaan objektif 

Jenis pertanyaan objektif seperti pilihan ganda (multiple choise), betul salah 

dan pertanyaan menjodohkan dapat dinilai secara pasti oleh penilai. Menurut 

Arikunto (2013), pengukuran tingkat pengetahuan dapat dikatagorikan menjadi tiga 

yaitu: 

1) Pengetahuan baik bila responden dapat menjawab 76-100% dengan benar dari 

total jawaban pertanyaan. 

2) Pengetahuan cukup bila responden dapat menjawab 56-75% dengan benar dari 

total jawaban pertanyaan. 

3) Pengetahuan kurang bila responden dapat menjawab <56% dari total jawaban 

pertanyaan 
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B. Sikap 

1. Pengertian  

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau obyek (Notoatmodjo, 2016). Sikap adalah suatu 

bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah 

perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak 

memihak pada obyek tersebut. (Sunaryo, 2013). Sikap merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu. Sikap 

belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi adalah merupakan 

predisposisi tindakan suatu sikap.  

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan kesiapan 

untuk bereaksi terhadap obyek sebagai suatu hasil pemahaman terhadap obyek 

tersebut 

2. Tingkatan sikap 

Menurut Sunaryo (2013) seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini 

terdiri dari berbagai tingkatan, yakni: 

a. Menerima 

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau menerima dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). Misalnya sikap orang terhadap 

intervensi kebidanan dapat dilihat dari kesediaan dan perhatian orang itu terhadap 

ceramah–ceramah tentang intervensi kebidanan 

b. Merespon 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha 
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untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, lepas 

pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti orang menerima ide tersebut. 

c. Menghargai 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah 

adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.   

d. Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala 

resiko adalah merupakan sikap yang paling tinggi. 

3. Komponen sikap 

Menurut skema triadik, sikap terdiri dari 3 komponen yang saling 

berhubungan, yaitu komponen kognitif (cognitive), afektif (affective), dan konatif 

(conative) (Azwar, 2016). 

a. Komponen kognitif 

Komponen kognitif terdiri dari pemikiran seseorang tentang sebuah objek 

tertentu. Komponen kognitif juga meliputi fakta, pengetahuan dan kepercayaan 

yang dimiliki seseorang terhadap apa yang benar dan apa yang berlaku pada objek 

sikap. Ketika kepercayaan ini telah terbentuk, maka kepercayaan ini akan menjadi 

dasar pengetahuan yang diyakini oleh seseorang tentang apa yang dapat diharapkan 

dari sebuah objek tertentu. Kepercayaan inilah yang menyederhanakan dan 

mengatur apa yang kita lihat dan temui dalam hidup kita. 

b. Komponen afektif  

Komponen afektif terdiri dari emosi dan perasaan yang dimiliki seseorang 

terhadap suatu stimulus, khususnya evaluasi positif dan negatif. Komponen afektif 

meliputi masalah sosial subjektif yang dirasakan oleh seseorang kepada suatu objek 
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sikap. Secara umum, komponen afektif ini sering disamakan dengan perasaan 

pribadi yang dimiliki oleh seseorang pada sesuatu. Namun, perasaan  pribadi yang 

dimiliki oleh seseorang itu terkadang jauh berbeda jika dihubungkan dengan sikap. 

Secara umum, reaksi emosional yang merupakan komponen afektif banyak 

dipengaruhi oleh sebuah kepercayaan mengenai sesuatu yang benar dan berlaku 

terhadap objek yang dimaksud. 

c. Komponen konatif atau perilaku 

Komponen konatif atau perilaku merupakan tendensi atau kecenderungan 

untuk melakukan tindakan tertentu yang berhubungan dengan objek sikap. 

Komponen ini menunjukkan bagaimana kecenderungan seseorang untuk 

berperilaku terhadap sebuah objek sikap yang dihadapinya. Kecenderungan 

seseorang untuk berperilaku terhadap objek sikap cenderung konsisten dan juga 

sesuai dengan kepercayaan dan perasaan yang akan membentuk sikap individu. 

Oleh karenanya, sangat masuk akal apabila kita mengharapkan bahwa sikap 

seseorang akan dicerminkan atau dimunculkannya dalam bentuk tendensi perilaku 

terhadap objek sikap tersebut. 

4. Faktor-faktor pembentuk sikap 

Menurut Notoatmodjo (2016), faktor- faktor yang mempengaruhi sikap 

seseorang meliputi:  

a. Pengalaman pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi 

haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah 

terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang 

melibatkan faktor emosional 
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b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting  

Seseorang yang kita anggap penting, seseorang yang kita harapkan 

persetujuannya bagi setiap gerak tingkah dan pendapat kita, seseorang yang tidak 

ingin kita kecewakan atau seseorang yang berarti khusus bagi kita diantaranya 

orang tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, 

guru, teman kerja, suami atau istri dan lain-lain. Kecenderungan ini antara lain 

dimotivasi oleh keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap 

penting tersebut. 

c. Pengaruh kebudayaan 

Kebudayaan tempat kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap kita. Apabila kita hidup dalam budaya yang 

mempunyai norma longgar bagi pergaulan heterosexsual, sangat mungkin kita akan 

mempunyai sikap yang mendukung terhadap masalah kebebasan pergaulan 

heterosexsual. Apabila kita hidup dalam budaya sosial yang sangat mengutamakan 

kehidupan berkelompok maka sangat mungkin kita akan mempunyai sikap negatif 

terhadap kehidupan individualisme yang mengutamakan kepentingan perorangan. 

d. Media massa 

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa mempunyai 

pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Media massa 

membuat pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan sugesti 

seseorang. Pesan-pesan sugesti yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup 

kuat, akan memberi dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah 

arah sikap tertentu. 
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e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai 

pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar 

pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 

f. Pengaruh faktor emosional 

Tidak semua sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman 

pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang 

didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau 

bentuk pengalihan mekanisme pertahanan ego. 

 

C. Konsep Remaja 

1. Pengertian remaja 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak ke  masa dewasa yang 

mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa 

(Rumini, 2016). Fase remaja adalah merupakan segmen perkembangan individu 

yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) 

sehingga mampu bereproduksi (Yusuf, 2016). 

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 hingga 19 

tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja 

adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sementara itu, menurut Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rentang usia remaja 

adalah 10-24 tahun dan belum menikah.  

Perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan 

universal mengenai batasan kelompok usia remaja. Namun begitu, masa remaja itu 
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diasosiasikan dengan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini 

merupakan periode persiapan menuju masa dewasa yang akan melewati beberapa 

tahapan perkembangan penting dalam hidup. Selain kematangan fisik dan seksual, 

remaja juga mengalami tahapan menuju kemandirian sosial dan ekonomi, 

membangun identitas, akuisisi kemampuan (skill) untuk kehidupan masa dewasa 

serta kemampuan bernegosiasi. 

Jadi remaja adalah periode peralihan dari anak menjadi dewasa dengan 

rentang usia 10 sampai 19 tahun. 

2. Tahapan tumbuh kembang remaja 

Dalam tumbuh kembangnya menuju dewasa, berdasarkan kematangan 

psikososial dan seksual, semua remaja akan melewati tahapan sebagai berikut 

(Iskandarsyah, 2006 dalam Rahayu A, 2017):  

a. Masa remaja awal/dini (early adolescence): umur 10–13 tahun   

1) Tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya 

2) Tampak dan merasa ingin bebas,  

3) Tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan 

mulai berfikir khayal (abstrak).  

b. Masa remaja pertengahan (middle adolescence): umur 14–16 tahun  

1) Tampak dan merasa ingin mencari identitas diri,  

2) Ada keinginan untuk berkencan atau tertarik pada lawan jenis,  

3) Timbul perasaan cinta yang mendalam,  

4) Kemampuan berpikir abstrak (berkhayal) makin berkembang,  

5) Berkhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual. 

 



18 
 

c. Masa remaja lanjut (late adolescence): umur 17–19 tahun  

1) Menampakkan pengungkapan kebebasan diri,  

2) Dalam mencari teman sebaya lebih selektif,  

3) Memiliki citra (gambaran, keadaan, peranan) terhadap dirinya,  

4) Dapat mewujudkan perasaan cinta,  

5) Memiliki kemampuan berpikir khayal atau abstrak. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja 

Menurut Dariyo, (2015) bahwa secara umum ada 2 faktor yang 

mempengaruhi perkembangan remaja: 

a. Faktor endogen (nature) 

Dalam pandangan ini dinyatakan bahwa perubahan-perubahan fisik maupun 

psikis dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat herediter yaitu yang diturunkan 

oleh orang tuanya. 

b. Faktor eksogen (murture) 

Pandangan faktor exogen menyatakan bahwa perubahan dan perkembangan 

individu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu 

itu sendiri. Faktor ini diantaranya berupa lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial. 

4. Aspek-aspek perubahan pada remaja 

Menurut Rumini, (2016) ada dua aspek pokok dalam perubahan pada remaja 

yaitu: 

a. Perubahan fisik  

Masa remaja diawali dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan biasanya 

disebut pubertas, dengan adanya perubahan yang cepat itu terjadilah perubahan 
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fisik yang dapat diamati seperti pertambahan tinggi dan berat badan pada remaja 

atau biasa disebut “Pertumbuhan“ dan kematangan seksual sebagai hasil dari 

perubahan hormonal. 

b. Perubahan psikologis 

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa 

dewasa. Masa transisi seringkali menghadapkan individu yang bersangkutan pada 

situasi yang membingungkan, disatu pihak masih kanak-kanak dan dilain pihak 

harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Situasi-situasi yang menimbulkan 

konflik itu sering menyebabkan banyak tingkah laku yang aneh, canggung, dan 

kalau tidak dikontrol bisa menimbulkan kenakalan. 

Kematangan seksual remaja ditandai dengan keluarnya air mani pertama 

pada laki-laki, sedangkan pada remaja wanita mengalami menstruasi pertama. 

Antara remaja putra dan remaja putri kematangan seksual terjadi dalam usia yang 

agak berbeda. Spermache terjadi pada usia sekitar 13 tahun, sedangkan untuk 

menarche terjadi kira-kira pada usia 11 tahun (Dariyo, 2015) 

c. Status kesehatan remaja 

Seorang remaja sering kali mengalami kesulitan dan tidak mampu untuk 

menghadapi masalah-masalah perubahan perubahan fisiologis, psikologis maupun 

psikososial dengan baik. Adakalanya, bagi remaja yang tidak memperoleh 

bimbingan dari orang tua, guru atau pihak yang lebih profesional, maka akan 

menemui hambatan. 
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D. Kehamilan Usia Dini 

1. Pengertian 

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa 

dan ovum kemudian dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari 

saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam 

waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut internasional.  (Sarwono, 

2013). 

Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan dibawah 

usia 20 tahun pada waktu kehamilannya berakhir (id.wikipedia.org, 2021). 

Kehamilan usia dini (usia muda/remaja) adalah kehamilan yang terjadi pada remaja 

putri berusia < 20 tahun. Kehamilan tersebut dapat disebabkan oleh karena 

hubungan seksual (hubungan intim) dengan pacar, dengan suami, pemerkosaan, 

maupun faktor-faktor lain yang menyebabkan sperma membuahi telurnya dalam 

Rahim perempuan tersebut (Masland, 2004).  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kehamilan pada usia dini 

adalah kehamilan yang terjadi sebelum seorang perempuan berusia 20 tahun. 

2. Prevalensi 

Kehamilan remaja merupakan masalah global yang terjadi di negara 

berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Namun, di seluruh dunia, kehamilan 

remaja lebih mungkin terjadi di komunitas yang terpinggirkan, yang umumnya 

didorong oleh kemiskinan dan kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja. 

Beberapa data tentang kehamilan remaja yang dipublikasi oleh WHO tahun 

2020 yaitu: 
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a. Sekitar 12 juta anak perempuan berusia 15–19 tahun dan setidaknya 777.000 

anak perempuan di bawah 15 tahun melahirkan setiap tahun di wilayah 

berkembang. 

b. Setidaknya 10 juta kehamilan yang tidak diinginkan terjadi setiap tahun di 

antara gadis remaja berusia 15-19 tahun di negara berkembang.  

c. Komplikasi selama kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian 

anak perempuan usia 15-19 tahun di seluruh dunia.  

d. Dari perkiraan 5,6 juta aborsi yang terjadi setiap tahun di antara remaja 

perempuan berusia 15-19 tahun, 3,9 juta tidak aman, berkontribusi pada kematian 

ibu, morbiditas dan masalah kesehatan yang berkepanjangan.  

e. Ibu remaja (usia 10–19 tahun) 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.  

3. Proses Terjadinya Kehamilan 

Dikutip dari alodokter.com proses terjadinya pembuahan dan kehamilan 

adalah sel telur dalam tubuh wanita, matang pada periode tertentu setiap bulannya 

sementara tubuh pria senantiasa memproduksi jutaan sperma. Namun dari sekitar 

350 juta sperma yang diproduksi saat ejakulasi, paling tidak hanya satu sperma yang 

berhasil membuahi sel telur. Agar peluang terjadinya pembuahan dan kehamilan 

lebih tinggi, jumlah dan kualitas sperma serta sel telur harus dalam kondisi yang 

baik. 

Saat mencapai orgasme, pria mengeluarkan cairan mani yang kaya akan 

sperma. Cairan ini melesat ke dalam rahim mencari jalan untuk bertemu dengan sel 
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telur. Kontraksi lembut pada rahim membantu sperma dalam saluran reproduksi 

wanita hingga mencapai sel telur. Sperma-sperma akan melakukan perjalanan 

sepanjang kurang lebih 18 cm dari leher rahim ke tuba falopi, yaitu lokasi sel telur 

berada. Sperma pertama yang bertemu dengan sel telur akan berusaha menembus 

cangkang sel telur agar terjadi pembuahan. 

Pembuahan harus terjadi dalam waktu 24 jam setelah sel telur dihasilkan. 

Setelah salah satu sperma berhasil menembus sel telur, maka sel telur akan berubah 

bentuk dan membentuk lapisan sehingga sperma lain tidak bisa menembus masuk. 

Inilah yang disebut proses pembuahan, dan akan berlanjut menjadi proses 

kehamilan. Setelah proses pembuahan, materi genetik dalam sperma dan sel telur 

yang telah dibuahi atau zigot berkombinasi membentuk sel-sel baru. Sel-sel yang 

terbentuk kemudian akan menuruni tuba falopi menuju rahim. 

Dalam perjalanan menuju rahim, sel-sel tersebut terus membelah diri hingga 

menjadi lebih dari 100 sel saat tiba di rahim, menjadi embrio.  Kehamilan baru akan 

terjadi ketika embrio telah menanamkan diri pada dinding rahim untuk kemudian 

berkembang.  Proses ini disebut implantasi dan setelah terjadi implantasi maka 

janin akan berkembang sampai berakhirnya usia kehamilan 

4. Penyebab kehamilan di usia dini 

Beberapa faktor berkontribusi pada kehamilan dan kelahiran remaja. Di 

banyak masyarakat, anak perempuan berada di bawah tekanan untuk menikah dan 

melahirkan anak lebih awal. Di negara kurang berkembang, setidaknya 39% anak 

perempuan menikah sebelum mereka berusia 18 tahun dan 12% sebelum usia 15 

tahun. Di banyak tempat anak perempuan memilih untuk hamil karena mereka 

memiliki prospek pendidikan dan pekerjaan yang terbatas. Seringkali, dalam 
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masyarakat seperti itu, menjadi ibu akan lebih dihargai dan melahirkan anak 

mungkin merupakan pilihan terbaik dari pilihan yang tersedia. 

Remaja yang ingin menghindari kehamilan mungkin tidak dapat 

melakukannya karena kesenjangan pengetahuan dan kesalahpahaman tentang 

metode kontrasepsi dan bagaimana menggunakannya. Remaja menghadapi 

hambatan untuk mengakses kontrasepsi termasuk adanya kebijakan yang 

membatasi tentang penyediaan kontrasepsi berdasarkan usia atau status 

perkawinan, dan ketidakmampuan remaja itu sendiri untuk mengakses alat 

kontrasepsi karena kendala pengetahuan, transportasi, dan keuangan. Setidaknya 10 

juta kehamilan yang tidak diinginkan terjadi setiap tahun pada remaja perempuan 

berusia 15-19 tahun di wilayah berkembang. (WHO, 2020) 

Sebagian besar kehamilan remaja merupakan kehamilan yang tidak 

diinginkan. Kusmiran, (2013) menjelaskan faktor- faktor yang dapat menyebabkan 

kehamilan remaja yang tidak diinginkan, yaitu: 

a. Usia menstruasi yang semakin dini disertai usia kawin yang semakin tinggi 

menyebabkan masa-masa rawan yaitu kecenderungan perilaku seksual aktif 

semakin memanjang. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus kehamilan remaja 

di luar nikah. 

b. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang 

dapat menyebabkan kehamilan. 

c. Tidak menggunakan alat kontrasepsi. 

d. Kegagalan alat kontrasepsi akibat remaja menggunakan alat kontrasepsi tanpa 

disertai pengetahuan yang cukup tentang metode kontrasepsi yang benar. 
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e. Kehamilan akibat pemerkosaan, di antaranya pemerkosaan oleh teman 

kencannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Meriyani, DA, dkk dengan judul “Faktor 

Risiko Kehamilan Usia Remaja di Bali: Penelitian Case Control” dan dipublikasi 

dalam Public Health and Preventive Medicine Archive Volume 4 Nomor 2, 

Desember 2016 menemukan faktor risiko yang berhubungan dengan kehamilan 

usia remaja adalah pergaulan dengan teman sebaya yang negatif, remaja yang 

memiliki kesempatan untuk melakukan hubungan seksual, pengetahuan remaja 

yang kurang tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan usia remaja dan 

penghasilan keluarga yang lebih tinggi. Penelitian oleh Setyawati, N. E., & 

Ismarwati, I. dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian 

Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja Di Wilayah Kerja Puskesmas Pakem 

Sleman Tahun 2015 (Doctoral dissertation, STIKES Aisyiyah Yogyakarta) 

menemukan bahwa tingkat pengetahuan tentang KTD, pola asuh orang tua dan 

pergaulan remaja berhubungan dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan (KTD) 

pada remaja di Puskesmas Pakem Sleman. 

5. Masalah / risiko pada kehamilan di usia dini 

Kehamilan di kalangan remaja memiliki konsekuensi kesehatan yang besar 

bagi ibu dan bayinya. Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama 

kematian di antara anak perempuan berusia 15–19 tahun di seluruh dunia, dengan 

negara berpenghasilan rendah dan menengah menyumbang 99% kematian ibu, pada 

wanita usia 15–49 tahun. Ibu berusia 10–19 tahun menghadapi risiko eklampsia, 

endometritis nifas dan infeksi sistemik yang lebih tinggi dibandingkan wanita 

berusia 20-24 tahun.  Selain itu, sekitar 3,9 juta aborsi di kalangan anak perempuan 
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berusia 15–19 tahun terjadi setiap tahun, dan berkontribusi pada kematian ibu, 

morbiditas, dan masalah kesehatan yang berkepanjangan 

Bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun beresiko lebih tinggi 

mengalami berat badan lahir rendah, persalinan prematur, dan kondisi neonatal 

yang buruk. (WHO, 2020) 

Perkawinan dan kehamilan yang dilangsungkan pada usia dini (remaja) 

umumnya akan menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut:  

a. Masalah kesehatan reproduksi  

Belum siapnya alat reproduksi untuk menerima kehamilan dapat 

menimbulkan berbagai bentuk komplikasi kehamilan. Kematian maternal pada 

wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih 

tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20- 29 tahun. Menurut 

Manuaba (2012), penyulit pada kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan dengan 

kurun reproduksi sehat yaitu umur 20-30 tahun. Penyulit tersebut antara lain: 

1) Keguguran 

2) Kelahiran premature, BBLR dan cacat bawaan 

3) Infeksi 

4) Anemia 

5) Preeklamsia / eklamsia 

6) Kematian ibu 

b. Masalah psikologis  

Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum 

matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam 

perkawinan yang dapat berakibat pada perceraian, sedangkan remaja yang hamil 
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diluar nikah akan menghadapi masalah psikologi seperti rasa takut, kecewa, 

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

anak yang orang tuanya belum jelas. 

Respon lingkungan dimana remaja tersebut tinggal cenderung mencemooh 

dan mengucilkan remaja tersebut. Hal tersebut terjadi jika karena masih kuatnya 

nilai norma kehidupan masyarakat kita. Akibatnya remaja akan kesulitan 

beradaptasi secara psikologis, kesulitan berperan sebagai orang tua (tidak bisa 

mengurus kehamilan dan bayinya), akhirnya berujung pada stress dan konflik, 

aborsi ilegal yang lebih lanjut berisiko mengakibatkan kematian ibu dan bayi. 

c. Masalah sosial ekonomi  

Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan 

dalam bidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan 

bertambahnya umur akan semakin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai 

penopang. Menurut Manuaba (2012), dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan 

kehamilan pada perkawinan usia muda antara lain penghasilan yang terbatas 

sehingga kelangsungan kehamilan dapat menimbulkan berbagai masalah 

kebidanan, putus sekolah, sehingga pendidikan menjadi terlantar, putus kerja 

karena berbagai alasan, sehingga menambah sulitnya masalah sosial ekonomi, serta 

ketergantungan sosial ekonomi pada keluarga dapat menimbulkan stres (tekanan 

batin). 

Kejadian kehamilan pada siswi akan direspon berbeda dari sekolah, 

sebagian besar meresponnya dengan sangat buruk dan berujung dengan 

dikeluarkannya siswi tersebut dari sekolah. Remaja menjadi putus sekolah, 
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kehilangan kesempatan bekerja dan berkarya dengan menjadi orang tua tunggal dan 

menjalani pernikahan dini yang tidak terencana. 

6. Upaya pencegahan kehamilan pada usia dini 

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari kehamilan yang tidak 

diinginkan adalah (Rahayu, A, 2017): 

a. Pemberdayaan remaja perempuan 

b. Memperbaiki ketidaksetaraan gender 

c. Menghormati hak asasi manusia untuk semua 

d. Mengurangi kemiskinan.  

Kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pencegahan di atas 

adalah (Rahayu, A, 2017): 

a. Intervensi preventif pada remaja usia 10-14 tahun  

b. Hentikan pernikahan dini dibawah usia 18 tahun, pencegahan terhadap 

kekerasan dan pemaksaan seksual. 

c. Menjaga kesehatan perempuan dalam kondisi sehat optimal. 

d. Melindungi hak atas pendidikan, kesehatan, keamanan dan kebebasan dari 

kemiskinan. 

e. Mengupayakan pendidikan remaja perempuan, melibatkan pria menjadi bagian 

dari solusi. 

f. Pendidikan seksual dan akses pelayanan kesehatan yang ramah remaja, serta 

adanya konselor sebaya bagi remaja yang membutuhkan. 

g. Pembangunan yang merata. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Aprelia Meriyani, dkk dengan judul 

Faktor Risiko Kehamilan Usia Remaja di Bali: Penelitian Case Control, penelitian 
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oleh Fitri Mediastuti yaitu Analisis Kebutuhan Sumber Informasi dalam Upaya 

Pencegahan Kehamilan pada Remaja, penelitian Aziza, N., & Amperaningsih, Y. 

(2017) tentang Determinan Kehamilan pada Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas 

Natar Kabupaten Lampung Selatan, serta penelitian Rita Haryani, Ernita Prima  

yang berjudul Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Dukungan Keluarga Terhadap 

Perilaku Terjadinya Resiko Kehamilan Usia Dini memberikan saran akan 

pentingnya pengetahuan remaja tentang kehamilan pada usia dini bagi upaya 

pencegahan kejadian kehamilan serta penggunaan metode peer grup sebagai 

pendekatan kepada remaja. 

 


