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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pengetahuan dan sikap sadar sehat reproduksi
santri remaja di Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar Nganjuk. Penelitian survei ini
menggunakan2 buah instrumen yaitu instrumen 1 dan instrumen II. Instrumen I untuk mengukur
pengetahuan kesehatan reproduksi sedangkan instrumen II untuk mengukur sikap sadar sehat
reproduksi. Instrumen ditujukanpada 69 respronden.Hasil validasi menunjukkan bahwa
instrumen I dan II valid dengan skor perolehan rata- rata77,94 dan 83,33. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sikap santri putra dan santri putri baik dengan perolehan rata- rata 3,43
dan 3,72 akan tetapi ada beberapa aspek pengetahuan yang kurang tinggi. Pengetahuan santri
putra yang masih kurang beserta skor perolehan rata- ratanya yaitu keluarga berencana (1,63),
pencegahan dan penanganan infertilitas (1,68), pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi
(1,6), kesehatan ibu dan bayi baru lahir (3,38), pencegahan dan penanggulangan ISR (2,63),
penanggulangan kesehatan reproduksi usia lanjut (2,38) dan NAPZA (1,2). Sedangkan
pengetahuan santri putri yang masih kurangbeserta skor perolehan rata- ratanya yaitu
pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi (1,76) serta pencegahan dan
penanggulangan ISR (2,89). Hal yang membuat sikap sadar sehat reproduksi santri baik yaitu
pendampingan pengasuh pondok pesantren pada santri dalam waktu yang tidak terbatas
sedangkan hal yang mempengaruhi kurangnya pengetahuan santri yaitu kurangnya
keterbukaan santri, kurangnya sarana dan prasarana penunjang serta dukungan lembaga yang
memiliki keterkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi.
Kata kunci—pengetahuan, sikap, kesehatan, reproduksi

PENDAHULUAN
Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan
berkembang di masyarakat. Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki adanya
pembinaan peserta didik yang dilaksanakan secara seimbang antara lain: sikap, pengetahuan,
kecerdasan, dan keterampilan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat
secara luas, serta meningkatkan kesadaran terhadap alam lingkungannya, azas pembinaan
seperti inilah yang ditawarkan oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua
di Indonesia [1].
Kepercayaan, sikap dan nilai yang ada di pesantren serta anggapan bahwa pesantren
sebagai pusat tarekat maupun pendidikan alternatif ideal bagi anak membuat kebudayaan yang
ada di pesantren menjadi agak berbeda dengan budaya masyarakat pada umumnya di luar
pesantren. Pesantren menerapkan aturan yang membatasi interaksi antara santri dengan dunia
luar. Tujuannya agar para santri lebih mandiri dan lebih terjaga akhlak serta moralnya
[2].Sebagian besar santri yang belajar di pondok pesantren adalah remaja, sehingga mereka akan
dihadapkan dengan masalah yang terkait dengan keremajaannya [3]. Pada masa remaja, sistem
reproduksi tidak hanya berkembang secara fisik saja akan tetapi fungsi fisiologisnya juga ikut
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berkembang. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak menuju masa
dewasa yang diawali dengan terjadi kematangan seksual. Remaja akan dihadapkan pada
keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat menerima perubahan yang terjadi pada
dirinya. Kematangan seksual dan perubahan bentuk tubuh sangat berpengaruh pada kehidupan
kejiwaan remaja. Kematangan seksual juga dapat mengakibatkan remaja-remaja mulai tertarik
terhadap anatomi fisiologi[4].
Ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputikesehatan reproduksi remaja, keluarga
berencana, pencegahan dan penanggulangan infertilitas, pencegahan dan penanggulangan
komplikasi aborsi, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, pencegahan dan penanggulangan ISR,
penanggulangan kesehatan reproduksi usia lanjut, NAPZA[5,6,7].
Pengetahuan kesehatan reproduksi akan mempengaruhi sikap sadar sehat reproduksi [4].
Pengetahuan yang kurang akan berimbas pada sikap sadar sehat reproduksi yang kurang baik.
Sikap sehat reproduksi yang kurang baik tersebut akan menyebabkan perilaku negatif yang
berdampak pada masalah kesehatan reproduksi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui profil pengetahuan dan sikap sadar sehat reproduksi santri remaja di Pondok
Pesantren mamba’ul Hisan Isyhar Nganjuk. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak
terkait bisa mengambil tindakan terhadap kondisi di pondok pesantren tersebut.
METODE PENELITIAN
Penelitian suvei ini dilakukan pada bulan Juni 2016 di Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan
Isyhar Nganjuk. Instrumen yang digunakan yaitu soal tes tulis berupa pilihan ganda yang
berjumlah 53 soal dan angket untuk santri putra dan santri putri yang masing- masing berjumlah
28 dan 36 pernyataan. Sebelum instrumen dibagikan kepada santri, instrumen di validasi
terlebih dahulu. Instrumen ditujukan pada 40 santri putra dan 29 santri putri.
Data yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data
kuantitatif berupa nilai tes tulis santri. Nilai akhir santri akan di transformasikan ke dalam
bentuk pengukuran ordinal untuk menentukan tingkat pengetahuannya. Berikut ini merupakan
format perhitungan rentangan pengetahuan santri.
Tabel 1. Format Perhitungan Rentangan Pengetahuan Santri [8].
Interval

Kriteria

X>xi+1,5.Sbi
xi+Sbi<X≤xi+1,5. Sbi

Sangat Tinggi

xi-0,5.SBi<X≤xi+Sbi

Cukup Tinggi

xi-1,5.SBi<X≤xi-0,5. Sbi

Kurang Tinggi

X≤xi-1,5. Sbi
Keterangan:
xi = rerata skor ideal
= ½ (skor maks ideal + skor min ideal)
SBi= Simpangan baku ideal
= (skor maks ideal - skor min ideal)

Tinggi

Tidak Tinggi
X = Total skor actual

Sedangkan data kualitatif yaitu sikap sadar sehat reproduksi akan dianalisis secara
deskriptif menggunakan skala likert. Ada dua jenis pernyataan yaitu pernyataan positif dan
negatif, sedangkan kategori yang digunakan ada lima. Berikut merupakan penilaian dengan
menggunakan skala Likert:
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Tabel 2. Penilaian Skala Likert[9]
Pernyataan
taan Positif (+)

Pernyataan Negatif (-)

1. Sangat
at tid
tidak setuju

1. Sangat setuju

2. Tidak se
setuju

2. Setuju

3. Ragu-- ra
ragu

3. Ragu- ragu

4. Setujuu

4. Tidak setuju

5.Sangatt S
Setuju

5. Sangat tidak setuju

Lima kategori respon dipr
dipresentasikan kembali dalam bentuk sebuah tingk
ngkatan pengukuran
ordinal. Berikut ini merupakan
kan kkategori sikap sadar sehat reproduksi santri.
Tabel 3. K
Kategori Sikap Sadar Sehat Reproduksi Santri
In
Interval
>4
>4,2/5,0
>3
>3,4/4,2
>2
>2,6/3,4
>1
>1,8/2,6
>1
>1,0/1,8

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak baik

HASIL DAN PEMBAHASA
SAN
Berdasarkan hasil valida
idasi ahli, soal tes tulis dan angket dinyatakann vvalid dengan skor
perolehan rata- rata masing-- m
masing 77,94 dan 83,33. Setelah itu dilakukann pe
penyebaran angket
terhadap 40 santri putra dan
an 29 santri putri. Berdasarkan hasil survei didapa
dapatkan data sebagi
berikut.

Gambar 1 Pengetahuan Santri
tri Tentang Konsep Kesehatan Reproduksi (Keterang
angan: 1) Kesehatan
Reproduksi Remaja,
ja, 2) Keluarga Berencana, 3) Pencegahan dan Penanggu
ggulangan Infertilitas,
4) Pencegahan dan
an Penanggulangan Aborsi, 5) Kesehatan Ibu dan Ba
Bayi Baru Lahir, 6)
Pencegahan dan Pe
Penanggulangan ISR, 7) Penanggulangan Kesehatan
tan Reproduksi Usia
Lanjut, 8) NAPZA).
).

Sedangkan sikap sadar
dar sehat reproduksi santri putra dan santri putri
utri dinyatakan baik
dengan skor perolehan ratata- rata 3,43 dan 3,72. Sikap sadar sehat reproduk
produksi para santri
memang sudah baik, akann te
tetapi ada beberapa aspek pengetahuan santri ya
yangmasih kurang.
Pengetahuan santri putra ya
yang masih kurang yaitu keluarga berencana,
na, pencegahan dan
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penanganan infertilitas, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, kesehatan ibu dan bayi
baru lahir, pencegahan dan penanggulangan ISR, penanggulangan kesehatan reproduksi usia
lanjut dan NAPZA. Sedangkan pengetahuan santri putri yang masih kurang yaitu pencegahan
dan penanggulangan komplikasi aborsi serta pencegahan dan penanggulangan ISR.
Kurangnya pengetahuan tersebutdikarenakan pendidikan tentang pengetahuan kesehatan
reproduksimasih kurang.Pendidikan memiliki efektivitas yang besar dalam meningkatkan
pengetahuan [10]. Ada faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pendidikan
kesehatan reproduksi. Faktor pendukung pendidikan kesehatan reproduksi di pesantren adalah
ketersediaan santri dalam jumlah besar, tingginya komitmen dan tanggung jawab pengasuh
pesantren serta tidak terbatasnya waktu pendampingan kepada para santri. Sedangkan faktor
penghambat pendidikan kesehatan reproduksi di pesantren antara lain minimnya keterbukaan
yang dimiliki oleh masyarakat pesantren, keterbatasan sarana prasarana penunjang, kurangnya
pemahaman menyangkut teknis kerja sama dalam upaya merealisasikan pelayanan kesehatan
reproduksi dan kurangnya dukungan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan
kesehatan reproduksi [11].
Sebenarnya Departemen Kesehatan sudah mencanangkan program pemberdayaan
pesantren di bidang kesehatan yang berbentuk Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Salah satu
kegiatan poskestren adalah penyuluhan materi kesehatan termasuk penyuluhan kesehatan
reproduksi. Akan tetapi di Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar Nganjuk belum
diprogramkan poskestren. Selain itu penggunaan media elektronik seperti handphone dan
televisi juga di batasi. Televisi hanya dinyalakan seminggu sekali pada hari minggu dan hanya
pengurus pondok pesantren yang diijinkan menggunakan handphone. Koran dan buku terkait
kesehatan reproduksi juga sangat minim.
Pendidikan kesehatan reproduksi memang sudah ada dalam pondok pesantren dengan
model yang cenderung normatif melalui kitab klasik seperti Adabul Mar’ah, Risalatul Mahid,
Kitabun Nikah, Qurratul Uyun, dan lain-lain untuk kepentingan ibadah dan pelaksanaan akhlak
dalam keluarga dan pergaulan, akan tetapi pemahaman tentang konsep keluarga berencana,
pencegahan dan penanganan infertilitas, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi,
kesehatan ibu dan bayi baru lahir, pencegahan dan penanggulangan ISR, penanggulangan
kespro usia lanjut dan NAPZA belum diberikan. Hal ini menjadi salah satu sebab pengetahuan
tentang kesehatan reproduksi para santri masih kurang. Selain itu, kurangnya sumber belajar
serta anggapan bahwa membahas kesehatan reproduksi merupakan hal yang tabu juga turut
andil terhadap pengetahuan mereka.
Sikap merupakan hasil dari proses sosialisasi dan interaksi seseorang dengan
lingkungannya, yang merupakan perwujudan dari pikiran, perasaan seseorang serta penilaian
terhadap obyek, yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, pendapat dan keyakinan dan
gagasan-gagasan terhadap suatu obyek sehingga menghasilkan suatu kecenderungan untuk
bertindak pada suatu obyek. Sikap memiliki 3 komponen yaitu kognitif, afektif dan
kecenderungan tindakan [12]. Ketiga komponen sikap tersebut saling berkaitan. Komponen
kognitif berkaitan dengan penilaian individu terhadap suatu hal. Selanjutnya penilaian akan
mempengaruhi afektif atau sikap dari individu yang bersangkutan. Pada akhirnya, individu akan
melakukan kecenderungan tindakan berdasarkan afektif yang dimiliki.
Pengetahuan kesehatan reproduksi akan mempengaruhi sikap sadar sehat reproduksi [4].
Pengetahuan yang kurang akan berimbas pada sikap sadar sehat reproduksi yang kurang
baik.Santri putra dan putri di Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar Nganjuk memiliki
pengetahuan yang masih kurang pada beberapa aspek kesehatan reproduksi akan tetapi santri
tersebut sudah memiliki sikap sehat reproduksi yang baik. Hal ini dikarenakan pengasuh
melakukan pendampingan kepada santri dalam waktu yang tidak terbatas. Walaupun begitu
santri tetap kurang terbuka terhadap pengasuh bila mengalami permasalahan sendiri terkait
kesehatan reproduksinya. sehingga bila para santri mengalami masalah terkait kesehatan
reproduksi, mereka hanya membicarakan antar teman dan mencari solusi yang belum ada
landasan teorinya.
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SIMPULAN
Sikap sadar sehat reproduksi santri putra dan santri putri sudah baik. Akan tetapi ada beberapa
aspek pengetahuan yang masih kurang. Pengetahuan santri putra yang masih kurang beserta
skor perolehan rata- ratanya yaitu keluarga berencana (1,63), pencegahan dan penanganan
infertilitas (1,68), pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi (1,6), kesehatan ibu dan bayi
baru lahir (3,38), pencegahan dan penanggulangan ISR (2,63), penanggulangan kesehatan
reproduksi usia lanjut (2,38) dan NAPZA (1,2) masih kurang. Sedangkan pengetahuan santri
putri yang masih kurang beserta skor perolehan rata- ratanya yaitu pencegahan dan
penanggulangan komplikasi aborsi (1,76) serta pencegahan dan penanggulangan ISR (2,89).Hal
yang membuat sikap sadar sehat reproduksi santri baik yaitu pendampingan pengasuh pondok
pesantren kepada santri dalam waktu yang tidak terbatas sedangkan hal yang mempengaruhi
kurangnya pengetahuan santri yaitu kurangnya keterbukaan santri, kurangnya sarana dan
prasarana penunjang serta dukungan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan
kesehatan reproduksi.
SARAN
Sikap sadar sehat reproduksi santri di Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar Nganjuk
sudah baik, akan tetapi pengetahuan kesehatan reproduksi santri pada beberapa aspek masih
kurang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan santri tentang
kesehatan reproduksi.
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