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Tingkat kematian ibu meruPakan salah satu indikator 
keaehat.an yanp: mencerminkan dera.iat kesejahteraan suatu 
negara. Di Indonesia tingkat kematian ibu pada tahun 1986 
sebeoar 450 kematian per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 
1992 angka tier-aebut, menn ad I 420. Tingkat kematlan ibu yang 
ouknp t.lnggi ini patut mengundang rasa prihatin urrcuk 
dilakukan upaya-upaya pencegahannya, terutama mengingat 
dampaknya yanl'l cukup besar bap:i kehidupan keluarga dan 
masyarakat. 

Salah satu upaya pencegahan yang cukup berhasil 
dilakukanadalah dengan adanya program Keluarga Berencana. 
SebRgai kelanjutan keberhasilan dari Program KB, 
dikembangkan program atau konsep baru yang bertujuan agar 
generasi berikutnya merupakan generasi yang berkllalitas, 
yaitu konsep kesehatan reproduksi. Tolok ukur keberhasilan 
kesehatan rAprodl~si adalah adanya reBiko pada proses 
r-epr-oduke t. yang mencakup keaehatan ibu dan bayi yang 
dilahirkan. Dengan pemahaman yanl'l baik mengenai kesehatan 
reprodukBi, maka Becara tidak langaung tingkat kematian ibu 
atall bav t akan menur-un .1uga. 

Rema.ia yang nantinya akan memaauki masa r-epr-odukaL 
aangat. pe r-Lu unt.uk menaet.ahu i dengan baik mengena t 
reprodllksi yang sehat, sehingga mereka dapat memasuki masa 
r-epr-oduke tnva dengan persiapan yang baik. Untuk 
memperai.apkan para rema;la tersebut memasuki maaa 
reprodukainya, perlu diketahui bagaimana pengetahuan dan 
aikap mereka mengenai reprodl~ai yang sehat. 

Untuk itu dilakukan suatu penelitian yang bertujuan 
mempela.iari pertget.ahuan dan sikap rema.ia mengenai reprodukat 
aehat., Dengnn mengetahui penger.ehuen dan aikap r-ema.Ie 
mengenai reprodl~si. sehat, diharapkan hasil yang diperoleh 
dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan 
intervensi program kesehatan reprornIkai remaja. 

Penelitian dilakukan df. Kotamadya Surabaya. Diambil 100 
r-ema.fa yang ber-at.at.ua peLad ar- SLTP dan SLTA, denaan 
mengunakan teknik multistage random sampling,. 

Dar-t da t.a vana t.er kumpuL, didapatkan hasil bahwa 
pengetalman reaponden mengenai reprodukai Rahat masih 
r-endah , yait.u 81% ber-penaet.ahuan kur-ana dan 19% 
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h.,rpellRp.t.ahuall cukup , Fakt.or ,ien; s ke IMlln dan pendidikan 
rP..Hpo.ldflll memhfldakarJ penF(etfunlal~ reAponden mengenaj 
rp.pro<luksl SP.lJRt._ 

fiikRP responden mengenal reproduk"j Rehat. cusup baik, 
yattu 87% mempunyai Aikap yang baik te1'hadap rep1'oduksi 
aehat,; 9% Cuk11P dan henva 4% yang mempunav i sikap yang 
kllran~ balk. PenRetahllan 1'eaponden mengenal 1'eproduksi Behat 
tp.rllYRta ti.dal< membedakan aikap responden te1'hadap 
rp.proallkol oehat _ Daaar- "gama yanR ada da.Lem ,j iwa r-esponden 
tRmpaknya yang mempengaruhi sikap 1'esponden terhadap 
rp.proaukoi sehat. 

Orang 1;ua kur-ang bet-per-an dalam penyampaian t n f'or-mao t 
mengenat r-epr-oduke t sehat, 55% menyatakan orang tua tidak 
berperan dan 45% menyatakan berperan, hal in1 mllngkin 
dikarena maAih banyak keluarga yang menganggap tabu untuk 
mp.mbicarakan hal-hal yang berhubungan dengan reprodllksi. 
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