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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengertian kesehatan reproduksi hakekatnya telah tertuang dalam 

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara 

fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak sematamata bebas dari penyakit 

atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi 

pada laki-laki dan perempuan (PP No. 61 Tahun 2014).  Dikatakan dalam 

International Conference Population and Development (ICPD)  tahun 1994 

di Kairo, ruang lingkup kesehatan reproduksi salah satunya ialah pencegahan 

dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) termasuk PMS-

HIV/AIDS (Widyastuti dkk, 2011).  

Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat baik fisik, psikologis maupun intelektual 

(Kemenkes, 2015). Permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja termasuk 

perilaku seksual yang mana bila kurang pengetahuan dapat terinfeksi 

penyakit. Pengetahuan yang tidak lengkap dan tidak tepat tentang masalah 

seksualitas sangat berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi 

(Widyastuti dkk, 2011). 

Organ reproduksi merupakan salah satu organ tubuh yang sensitif 

serta memerlukan perawatan yang khusus. Pengetahuan dan perawatan yang 

baik merupakan faktor penentu dalam memelihara kesehatan reproduksi. 
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Salah satu gejala terjadinya kelainan atau penyakit pada organ reproduksi 

atau ISR adalah keputihan (Ratna DP, 2010).  

ISR dikenal sebagai epidemi yang tidak diketahui kejadiannya di 

kalangan perempuan terutama yang berada di negara berkembang. Remaja 

perempuan rentan terhadap infeksi Bacterial Vaginosis (BV) dengan 

hubungannya antara infeksi Human Papillomavirus (HPV) dan servisitis. 

Walaupun penelitian mengenai ISR pada remaja perempuan di negara 

berkembang terbatas, WHO memperkirakan 80-90% global burden terjadi di 

negara berkembang (Kerubo, 2016). 

Di Jawa Timur, Kota Malang adalah kedua tertinggi untuk angka 

kejadian infeksi menular seksual (Dinkes Jatim, 2013). Kemudian hasil survei 

pendahuluan di Dinas Kesehatan Kota Malang pada 4 Maret 2016 (meninjau 

pada laporan bulanan dari PKM/puskesmas yang ada di Kota Malang) 

menunjukan bahwa kejadian tertinggi berada di Kecamatan Lowokwaru pada 

bulan Januari-Desember 2015 yaitu sebesar 42%, kemudian Kecamatan 

Blimbing 26%, Klojen 16%, Sukun 13%, dan Kedungkandang 3%. 

Oleh karena itu, Peneliti memilih MA Muhammadiyah 1 Malang yang 

berada dalam Kecamatan Lowokwaru. Sebagian siswi MA Muhammadiyah 1 

Malang juga adalah anak yatim dan tinggal di pondok pesantren. Menurut 

Almawaliy (2011), banyak problem seksualitas dan kesehatan reproduksi 

bagi remaja di lingkungan pesantren, seperti berkembangnya mitos dan 

kurangnya informasi yang benar tentang seksualitas atau kesehatan 

reproduksi remaja. Dan juga, materi pengajaran kesehatan reproduksi kurang 
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komprehensif karena hanya merujuk dari kitab-kitab kuning (Pranata, dkk, 

2013).  

Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Donatila 

Novrinta Ayuningtyas (2011) mengenai “Hubungan Antara Pengetahuan dan 

Perilaku Menjaga Kebersihan Genitalia Eksterna dengan Kejadian Keputihan 

pada Siswi SMA Negeri 4 Semarang” menunjukan hasil 50% mengalami 

keputihan fisiologis dan 32,8% mengalami keputihan patologis. Ini 

menunjukan bahwa keputihan sudah marak terjadi pada kalangan remaja.  

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI-R) dalam 

BkkbN tahun 2011, pengetahuan remaja umur 15-24 tahun tentang kesehatan 

reproduksi masih rendah. Intervensi terhadap pengetahuan diharapkan dapat 

mempengaruhi tingkat kejadian keputihan. Edukasi yang berkelanjutan dapat 

mengubah perilaku seksual berisiko (Davey-Rothwell, 2011). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pengetahuan menjaga kesehatan 

reproduksi dengan kejadian keputihan (Fluor albus) pada siswi MA 

Muhammadiyah 1 Malang? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara pengetahuan menjaga kesehatan reproduksi dengan kejadian 

Fluor albus pada siswi MA Muhammadiyah 1 Malang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan pengetahuan menjaga kesehatan reproduksi pada 

siswi MA Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Mengetahui angka kejadian keputihan fisiologis pada siswi MA 

Muhammadiyah 1 Malang. 

3. Mengetahui angka kejadian keputihan patologis pada siswi MA 

Muhammadiyah 1 Malang. 

1.3.3 Manfaat 

1. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan menambah 

pembendaharaan perpustakaan yang telah ada. 

3. Dapat menjadi informasi untuk penyelenggaraan upaya 

peningkatan kesehatan reproduksi khususnya pada remaja dan 

petugas kesehatan agar dapat memberikan pelayanan dan konseling 

mengenai kesehatan reproduksi semenjak dini untuk mencegah 

terjadinya Fluor albus. 


