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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa

dewasa. Batasan usia remaja menurut Depkes RI (2007) adalah 10-

19 tahun dan belum menikah. Remaja menurut BKKBN (2012) adalah

penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10 sampai 24 tahun.

Pada tahun 2010 jumlah remaja terdapat sekitar 27% dari jumlah

penduduk indonesia (BKKBN, 2014).

Terdapat 1,21 miliar remaja (individu usia 10-19 tahun) diseluruh

dunia yang mana jumlah ini merupakan yang terbesar dalam sejarah

manusia. Kelompok usia ini di estemasi akan terus meningkat

jumlahnya sampai tahun 2040 menjadi 1.23 miliar (WHO,2016).

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN)

menyebutkan pada tahun 2016, penduduk remaja berusia 10-24 tahun

berjumlah 66,3 juta jiwa dari total penduduk sebesar 258,7 juta

sehingga satu di antara empat penduduk adalah remaja

(BKKBN,2017).

Melihat jumlah remaja yang sangat besar, maka remaja sebagai

generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan menjadi manusia yang

sehat secara jasmani, rohani, mental dan spiritual. Remaja harus

mendapat perhatin serius termasuk kondisi kesehatanya, karena

masalah yang dialami remaja dapat berupa masalah fisik dan psikis.
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Status kesehatan remaja merupakan hal yang perlu dipelihara dan

ditingkatkan  agar dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang

sehat an berkualitas (Buzarudina, 2013).

Masalah – masalah pada remaja yang berhubungan dengan

kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting dalam

skala global. Ini berarti bahwa remaja merupakan komponen yang

substansi dan masalah-masalah kesehatan reproduksi yang mereka

alami tidak akan hanya menimbulkan bahaya serius terhadap

kesehatan, namun juga memiliki implikasi terhadap masa depan

pendidikan dan ekonomi dunia. (WHO,2006)

Masalah – masalah kesehatan reproduksi remaja yang sering

ditemukan meliputi perilaku seksual beresiko, infeksi menular seksul

(IMS) termasuk HIV, kehamilan remaja, dan aborsi tidak aman. Di

negara besar seperti Amerika Serikat pada tahun 2016 tercatat 41%

siswa sekolah menegah atas  telah melakukan hubugan seksual, 22%

kasus HIV ditemukan pada usia 13-24 tahun. Pada tahun 2015

setengah dari 20 juta penderita IMS setiap tahunnya adalah orang-

orang muda berusia 15-19tahun (Hamilton et al,2015)

Di indonesia permasalahan yang sangat kompleks seiring dengan

masa transisi yang dialami remaja yaitu permasalahan seputar

seksualitas seperti perilaku seks pranikah ,HIV/AIDS, infeksi menular

seksual dan NAPZA (BKKBN,2012). Survei Demografi dan Kesehatan

Indonesia 2012 (SDKI,2012). Menunjukkan di indonesia terjadi
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peningkatan hubungan sekspranikah pada remaja dari tahun 2002,

2007 sampai 2012 didapatkan peningkatan 8,3% remaja laki-laki dan

1% remaja perempuan melakukan hubungan seks pranikah.

Hubungan seksual terbanyak dilakukan pada remaja usia 20-24

tahun sebesar 9,9%  dan 2,7% pada usia 15-19 tahun (BKKBN,2014).

Boyke menyebutkan bahwa terdapat sebuah penelitian yang

penyuguhkan data 6% sampai 20% ank SMA dan mahasiswa pernah

melakukan hubungan seks pranikah (Boyke, 2014 dalam Mujiran,

2014).

Menurut Paulus (2015) infeksi menular seksual disebabkan oleh

lebih dari 30 bakteri yang berbeda, virus, parasit, protozoa dan

ektoparasit. Beberapa jenis IMS dapat menyebar melalui cara-cara

non seksual seperti produk darah dan transfer jaringan. IMS juga

dapat ditularkan dari ibu ke anak selama masa kehamilan dan

persalinan. Beberapa faktor resiko penularan IMS yang telah

diidentifikasi termasuk menyangkut kesehatan dan perilaku seksual

pertama kali (Nirmlasari, dkk. 2018)

Golongan usia dewasa muda memiliki tingkat resiko tertular IMS

yang tinggi karena dapat terlibat hubungan seksual dengan beberapa

orang dan sering kali tidak menggunakan kondom. Infeksi menular

seksual berkembang cepat berkaitan dengan perubahan perilaku

seksual yang semakin bebas yang ditandai dari adanya kelompok

perilaku-perilaku beresiko tinggi seperti: adanya wanita penjaja seks
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(WPS), pencandu narkotika, homo seksual atau perilaku seks bebas

(Nirmalasari, dkk.2018).

Remaja usia 15-19 tahun lebih rentan terkena IMS, disebabkan

karena pada usia tersebut remaja mengalami masa seksual aktif dan

kebanyakan kontak seksual antara remaja tidak terproteksi, sehingga

meningkatkan resiko mereka terkena IMS. Pemahaman mengenai

IMS dan pencegahannya masih tergolong rendah pada usia remaja,

hal ini pun dapat mengakibatkan meningkatkan resiko terjadinya IMS

pada remaja. Resiko terkena IMS pada remaja akan semakin

membesar ketika remaja tersebut berasal dari kalangan sosio

ekonomi rendah. Di sisi lain alasan biologis pada masa remaja pun

dapat menjadi alasan kuat tingginya resiko remaja terkena IMS

(BPS,2012).

Kejadian IMS pada remaja juga disebabkan karena kurangnya

perhatian orang tua dalam pembentukan karakter dan perilaku remaja

sehingga membuat remaja mencoba hal yang berhubungan dengan

seksual, sebuah studi literature memaparkan bahwa orang tua

memegang peranan cukup besar dalam menentukan perilaku anak,

Hal ini dalam perilaku seksual remaja, orang tua yang dekat dengan

remaja cenderung membuat remaja menunda aktifitas seksualnya

(Dinkes,2012).

Angka kejadian IMS pada tahun 2012 di Provinsi Sulawesi

Tenggara menggalami lonjakan yang sangat signifikan dimana
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sebanyak 1.568 Kasus IMS yang dilaporkan, angka yang dilaporkan

justru menurun sangat jauh menjadi tinggal 33 kasus (Profil

Sultra,2013).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan

penelitian tentang Hubungan Pengetahuan Infeksi menular seksual

(IMS) dengan perilaku pencegahan penularan IMS pada Remaja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: “Adakah Hubungan Pengetahuan Infeksi

Menular Seksual (IMS) Dengan Perilaku pencegahan penularan IMS

Pada Remaja”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui Hubungan Pengetahuan Infeksi Menular Seksual

(IMS) Dengan Perilaku pencegahan penularan IMS Pada Remaja.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui pengetahuan Infeksi Menular Seksual Pada Remaja.

b. Mengetahui Perilaku pencegahan penularan IMS Pada Remaja.

c. Mengetahui Hubungan Pengetahuan Infeksi Menular Seksual

(IMS) dengan Perilaku pencegahan penularan IMS Pada

Remaja.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat Meningkatkan Pengetahuan Infeksi

Menular Seksual yang positif pada remaja sehingga dapat

melakukan pencegahan penularan IMS pada remaja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Pendidikan Kebidanan

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan informasi bagi

pemerintah, pihak institusi maupun masyarakat khususnya

remaja dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan upaya

mencegah maraknya penularan Infeksi Menular Seksual (IMS).

b. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan Tentang Infeksi Menular Seksual

(IMS) terhadap remaja dan merupakan pengalaman berharga

dalam upaya mencoba mengaplikasikan ilmu yang diperoleh

selama mengikuti pendidikan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi

pada penelitian selanjutnya.


