
Asuhan Kesehatan 

Reproduksi Remaja 



Defenisi Remaja 

 Masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa.  Batasan usia remaja menurut WHO (badan 

PBB untuk kesehatan dunia) adalah 12 sampai 24 

tahun.  Namun jika pada usia remaja seseorang sudah 

menikah, maka ia tergolong dalam dewasa atau bukan 

lagi remaja 



Perubahan fisik selama masa remaja 

dibagi menjadi beberapa tahap : 

1. Perubahan Eksternal  

 Perubahan yang terjadi dan dapat dilihat 

pada fisik luar anak. Perubahan tersebut 

ialah : 
1. Tinggi Badan.  

2. Berat Badan 

3.  Proporsi Tubuh 

4. Organ Seks 

5. Ciri – ciri Seks Sekunder 



2. Perubahan Internal:  

 1.  Sistem Pencernaan 

 2. Sistem Peredaran Darah 

 3. Sistem Pernafasan 

 4. Sistem Endokrin 

 5. Jaringan Tubuh 
 



3. Perubahan kejiwaan 

 Proses perubahan kejiwaan berlangsung lambat 

yang meliputi: 

 1. Perubahan emosi, sehingga remaja menjadi : 

• sensitif (mudah menangis, cemas, frustasi dan 

tertawa) 

• Agresif dan mudah bereaksi terhadap rangsangan 

luar yang berpengaruh, sehingga misalnya mudah 

berkelahi. 

 2. Perkembangan intelegensia 

 



Masa remaja mempunyai ciri tertentu yang 
membedakan dengan periode sebelumnya : 
Ciri-ciri remaja menurut Hurlock (1990), antara lain : 

a.   Masa remaja sebagai periode yang penting yaitu 
perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan 
memberikan dampak langsung pada individu yang 
bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan 
selanjutnya. 

b. Masa remaja sebagai periode pelatihan.  

c. Masa remaja sebagai periode perubahan 

d. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri yang 
dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa 
dirinya dan apa peranannya dalam masyarakat. 

e. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan.  

f. Masa remaja adalah masa yang tidak realistik.  

g. Masa remaja sebagai masa dewasa. 



Definisi Kesehatan 

Reproduksi Remaja 

 suatu kondisi sehat yang menyangkut 

sistem, fungsi dan proses reproduksi yang 

dimiliki oleh remaja.  Pengertian sehat disini 

tidak semata-mata berarti bebas penyakit 

atau bebas dari kecacatan namun juga sehat 

secara mental serta sosial kultural. 
 



Pengetahuan dasar apa yang perlu diberikan kepada 

remaja  

• Pengenalan mengenai sistem, proses dan fungsi alat 

reproduksi (aspek tumbuh kembang remaja)  

• mengapa remaja perlu mendewasakan usia kawin serta 

bagaimana merencanakan kehamilan agar sesuai dengan 

keinginnannya dan pasanganya  

• Penyakit menular seksual dan HIV/AIDS serta dampaknya 

terhadap kondisi kesehatan reproduksi  

• Bahaya narkoba dan miras pada kesehatan reproduksi  

• Pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual  

 



• Kekerasan seksual dan bagaimana menghindarinya  

• Mengembangkan kemampuan berkomunikasi termasuk 

memperkuat kepercayaan diri agar mampu menangkal hal-

hal yang bersifat negatif  

• Hak-hak reproduksi 

 



• Tumbuhnya rambut-rambut halus disekitar organ intim juga perlu 
diperhatikan sehingga kebersihanpun tetap terjaga, terutama 
setelah buang air kecil maupun buang air besar.  

• Organ kewanitaan memang patut benar-benar dijaga 
kebersihannya terutama bagi yang tinggal di negara tropis 
semcam Indonesia. 

• Bekal pengetahuan seperti ini sangat mendasar dan penting yang 
nantinya akan sangat berpengaruh pada perkembangan organ 
kewanitaan pada remaja putri. 

• Kebersihan organ reproduksi juga harus diperhatikan oleh remaja 
pria.  

• Seringkali karena terburu-buru, para remaja pria juga tidak 
memperhatikan keadaan sekitar saat mereka beraktivitas.  



Strategi kunci untuk menjangkau dan 

melayani generasi muda : 

• Melakukan pengembangan layanan-layanan yang ramah bagi 
generasi muda; 

• Melibatkan generasi muda dalam perancangan, pelaksaan, dan 
evaluasi program; 

• Membentuk pelatihan bagi penyedia layanan (provider) untuk dapat 
melayani kebutuhan dan memperhatikan kekhawatiran-kekhawatiran 
khusus para remaja; 

• Mendorong upaya-upaya advokasi masyarakat untuk mendukung 
perkembangan generasi muda dan mendorong munculnya perilaku 
kesehatan remaja yang positif; 

• Memadukan latihan-latihan membangun keterampilan ke dalam 
program-program yang ditujukan untuk generasi muda agar dapat 
meningkatkan rasa percaya diri mereka,  



Program kesehatan reproduksi remaja mulai 

menjadi perhatian pada beberapa tahun terakhir ini 

karena beberapa alasan: 

1. Ancaman HIV/AIDS menyebabkan perilaku seksual dan 

kesehatan reproduksi  remaja muncul ke permukaan. 

Diperkirakan 20-25% dari semua infeksi HIV di dunia 

terjadi pada remaja. 

2. Walaupun angka kelahiran pada perempuan berusia di 

bawah 20 tahun menurun, jumlah kelahiran pada remaja 

meningkat karena pertumbuhan populasi remaja.  



3. Bila pengetahuan mengenai KB dan metode kontrasepsi 

meningkat pada pasangan usia subur yang sudah menikah, 

tidak ada bukti yang menyatakan hal serupa terjadi pada 

populasi remaja. 

4. Pengetahuan dan praktik pada tahap remaja akan menjadi 

dasar perilaku yang sehat pada tahapan selanjutnya dalam 

kehidupan.  

5. Kelompok populasi remaja  sangat besar; saat ini lebih dari 

separuh populasi dunia berusia di bawah 25 tahun dan 29% 

berusia antara 10-25 tahun.  

 

 



Masalah-Masalah  kunci dalam 

Kesehatan Remaja dan peran bidan 

1. Melakukan advokasi untuk 

memperoleh dukungan 

masyarakat terhadap 

kesehatan reproduksi remaja.  

 

 



    2. Komponen-komponen program yang berhasil 

a. Secara akurat mengidentifikasi dan memahami kelompok yang akan 

dilayani. 

b. Melibatkan remaja dalam perancangna programnya. 

c. Bekerja sama dengan para pemuka masyarakat dan orang tua. 

d. Melepaskan hambatan-hambatan kebijakan dan mengubah pra 

anggapan para pemberi layanan (provider) 

e. Membantu remaja melatih keterampilan interpersonal yang 

diperlukan untuk menghindari risiko. 

f. Menghubungkan informasi dan saran dengan pelayanan 

g. Memberikan tokoh panutan (role model) yang membuat perilaku 

lebih aman menjadi perilaku yang menarik. 

h. Menginvestasikan sumber danan dan waktu dalam kerangka yang 

cukup panjang. 

 



3. Melibatkan kaum remaja 

dalam aktivitas yang 

bermakna 

 Pendidikan oleh teman 

sebaya dapat merupakan 

pendekatan efektif untuk 

melibatkan para remaja.  

 



4. Pelayanan klinik yang  ramah bagi remaja 

 Pendekatan ini mencakup memiliki petugas 

pelayanan kesehatan yang  dilatih dengan baik, 

termasuk bidan dan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan khusus remaja secara biologis, psikologis 

dan kebutuhan kesehatan remaja, memiliki rasa 

hormat terhadpa privasi remaja dan kerahasiaan 

remaja sebagai klien, fasilitas yang dapat diakses 

dan lokasi yang nyaman, pelayanan dengan harga 

yang masuk akal dan lingkungan yang aman dan 

nyaman bagi populasi remaja, termasuk kelompok 

remaja pria dan wanita yang sudah menikah. 

 



5. Memberikan informasi dan pelayanan untuk para remaja 

 Remaja memerlukan informasi yang sesuai dengan 

usianya mengenai perkembangan fisik dan 

emosional, risiko-risiko potensial dari kegiatan 

seksual yang tidak terlindung, kekerasan substansial, 

bagaimana mengakses pelayanan kesehatan dan 

kesempatan-kesempatan pendidikan, kerja dan 

rekreasi. 



6. Kontrasepsi bagi remaja 

 Para remaja memiliki hak untuk memperoleh 

informasi yang jelas dan akurat mengenai 

kontrasepsi termasuk pemakain yang benar, efek 

samping, dan bagaimana menjangkau petugas 

pelayanan kesehatan untuk menjawab kekhawatiran 

mereka. 



7. HIV dan PMS di kalangan Remaja 

Infeksi di kalangan perempuan melebihi infeksi di kalangan pria, 

rasio 2 berbanding 1 

 

8. Kehamilan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan 

 Banyak remaja aktif secara seksual ( meskipun bukan pilihan 

mereka sendiri. Setiap tahun sekitar 15 juta remaja melahirkan 

anak. Proses persalinan selalu memiliki potensi risiko-risiko 

kesehtan, tapi risiko persalinan lebih besar pada perempuan 

berusia di bawah 17 tahun.  

 



9. Pendidikan seks berbasis sekolah 

 Evaluasi yang dilakukan di antara para kawula muda di 

negara-negara berkembang dan negara-negara maju telah 

memperlihatkan bahwa pendidikan seks berbasis sekolah 

dapat membantu menunda hubungan seksual pertama 

para remaja yang belum aktif secara seksual.  



10. Masalah Gender Spesifik 

 Generasi muda, terutama anak perempuan rentan terhadap 

kekerasan seksual, hubungan seksual yang dipaksakan 

dan hubungan dengan kekuatan yang tidak seimbang. 



Terima Kasih 


