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JURNAL KESEHATAN DAN KEBIDANAN
(JOURNAL OF MIDWIFERY AND HEALTH)
PENGETAHUAN REMAJA TENTANG ABORSI AKIBAT KEHAMILAN
USIA DINI PADA SISWI KELAS XI IPA DI SMAN 1 MAYONG JEPARA
KNOWLEDGE OF ABORTION IN ADOLESCENT BECAUSE OF
EARLY PREGNANCY IN CLASS XI IPA
IN SMAN 1 MAYONG JEPARA
Endah Wijayanti1, Intan Permata Dewi2
1,2 Akbid Kudus
wijayantiendah72@gmail.com,intan33_permata@yahoo.com
ABSTRACT
Abortion is one of the most serious problems, judging by the high rate of abortion
that is increasing from year to year. In Indonesia alone, the number of fetal killings
per year has reached 3 million. The problem of abortion that occurred in Indonesia is
mostly done by adolescents. Adolescents have unique characteristics, one of which is
the nature of wanting to imitate something that is seen, to the circumstances, as well
as the environment around it. One of the social and clinical issues associated with
adolescence is early pregnancy in teenagers / out of wedlock. Early pregnancy in
adolescents can occur due to lack of parent role in the family, lack of sex education
from parents and family to adolescents and development of science and technology
that is not based on strong mental development.
To know the knowledge of youth class XI IPA at SMAN 1 Mayong Jepara about
abortion due to early pregnancy.
Research design observational by using quantitative descriptive analysis.
Population and Sample : Adolescents class XI IPA be in SMAN 1 Mayong Jepara.
Total population 50 female students, with sampel 49 female students.
Research result 49 respondents of adolescent knowledge about abortion due to early
pregnancy are included in the criteria to know is 28 respondents (57.1%), while those
with knowledge do not know as much as 21 respondents (42.9%).
Conclusion the research results that adolescent knowledge about abortion due to early
pregnancy in the class XI IPA students is know by 28 respondents.
Keywords: knowledge, women adolescents, Abortion due to early pregnancy
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ABSTRAK
PENGETAHUAN REMAJA TENTANG ABORSI AKIBAT KEHAMILAN
USIA DINI PADA SISWI KELAS XI IPA DI SMAN 1 MAYONG JEPARA
Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka
aborsi yang kian meningkat dari tahun ketahun. Di indonesia sendiri, angka
pembunuhan janin pertahun sudah mencapai 3 juta. Masalah aborsi yang terjadi di
indonesia tersebut kebanyakan dilakukan oleh remaja. Remaja mempunyai sifat yang
unik, salah satunya adalah sifat ingin meniru sesuatu hal yang dilihat, kepada
keadaan, serta lingkungan disekitarnya. Salah satu isu sosial dan klinis yang berkaitan
dengan remaja adalah kehamilan dini pada remaja / diluar nikah. Kehamilan dini pada
remaja dapat terjadi karena kurangnya peran orang tua dalam keluarga, kurangnya
pendidikan seks dari orang tua dan keluarga terhadap remaja serta perkembangan
IPTEK yang tidak didasari dengan perkembangan mental yang kuat.
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan remaja kelas XI IPA di SMAN
1 Mayong Jepara tentang aborsi akibat kehamilan dini.
Desain Penelitian ini menggunakan observasional dengan menggunakan pendekatan
cross sectional serta di analisa menggunakan teknik deskriptif kuantitatif.
Populasi dan Sampel remaja kelas XI IPA yang berada di SMAN 1 Mayong Jepara.
Jumlah populasi 50 siswi, dengan smpel 49 siswi.
Hasil Penelitian menunjukkan dari 49 responden pengetahuan remaja tentang aborsi
akibat kehamilan dini yang termasuk dalam kriteria tahu adalah sebesar 28 responden
(57,1%), sedangkan yang memiliki pengetahuan tidak tahu sebanyak 21 responden
(42,9%).
Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang
aborsi akibat kehamilan dini pada siswi kelas XI IPA adalah tahu sebesar 28
responden.
Kata kunci : Pengetahuan, Remaja putri, Aborsi akibat kehamilan dini

PENDAHULUAN
Aborsi

menjadi

salah

satu

besarnya

tingkat

Indonesia.

Selain

kehamilan

di

itu,

ada

yang

aborsi

itu

pem-

masalah yang cukup serius, dilihat dari

mengkategorikan

tingginya angka aborsi yang kian

bunuhan. Ada yang melarang atas

meningkat dari tahun ke tahun. Di

nama agama. Ada yang menyatakan

Indonesia sendiri, angka pembunuhan

bahwa jabang bayi juga punya hak

janin pertahun sudah mencapai 3 juta.

hidup sehingga harus dipertahankan,

Angka yang tidak sedikit mengingat

dan

13
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merupakan

masalah

masyarakat

karena

kesehatan

remaja. Beberapa wilayah lain di

memberikan

Indonesia,

seks

pranikah

juga

dampak pada kesakitan dan kematian

dilakukan beberapa remaja. Seperti di

ibu.

Surabaya tercatat 54 persen, Bandung
WHO memperkirakan 10 – 50

47 persen, dan 52 persen di Medan.

% kematian ibu disebabkan oleh aborsi
(tergantung

kondisi

(BKKBN, 2012).

masing-masing

Diperkirakan

setiap

tahun

negara). Diperkirakan di seluruh dunia

jumlah aborsi di Indonesia mencapai

setiap tahun dilakukan 20 juta aborsi

2,5 juta jiwa dari 5 juta kelahiran

tidak

pertahun.

aman,

dan

70.000

wanita

Bahkan,

1

-

1,5

juta

meninggal akibat aborsi tidak aman.

diantaranya adalah kalangan remaja.

Di Asia tenggara, WHO memper-

(BKKBN).

kirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap

Dalam kurun waktu tiga tahun

tahunnya, di antaranya 750.000 sampai

(2008 - 2010) kasus aborsi terus

1,5 juta terjadi di Indonesia. Angka

meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2

tersebut memberikan gambaran bahwa

juta jiwa anak korban Aborsi, tahun

masalah aborsi di Indonesia masih

berikutnya

cukup besar dan masalah aborsi yang

menjadi 2,3 juta janin yang dibuang

terjadi

paksa. Sementara itu, pada tahun 2010

di

indonesia

kebanyakan

dilakukan oleh remaja.
Menurut

naik

300.000

naik dari 200.000 menjadi 2,5 juta
Badan

jiwa. 62,6 persen pelaku diantaranya

Kependudukan dan Keluarga Beren-

adalah anak berusia dibawah 18 tahun.

cana

Sugiri

Metode aborsi 37 persen dilakukan

Syarief. Praktik aborsi di dalam negeri

melalui kuret, 25 persen melalui oral

cenderung meningkat. Bahkan tren

dan pijatan, 13 persen melalui cara

peningkatannya tiap tahun rata-rata

suntik, 8 persen memasukkan benda

mencapai 15 persen. Diperkirakan

asing ke dalam rahim dan selebihnya

setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia

melalui jamu dan akupunktur. (KPAI).

mencapai 2,4 juta jiwa. Bahkan, 800

Remaja mempunyai sifat yang

ribu di antaranya terjadi di kalangan

unik, salah satunya adalah sifat ingin

Nasional

Kepala

(2009)

(BKKBN),
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meniru sesuatu

hal

yang dilihat,

METODE

kepada keadaan, serta lingkungan

Metode yang dipakai dalam penelitian

disekitarnya. Salah satu isu sosial dan

ini

klinis yang berkaitan dengan remaja

kuantitatif

adalah Kehamilan dini pada remaja /

pendekatan cros sectional. Adapun

diluar nikah. Kehamilan dini pada

yang menjadi subjek penelitian adalah

remaja / diluar nikah dapat terjadi

siswi kelas XI IPA SMAN 1 Mayong-

karena kurangnya peran orang tua

Jepara. Didapatkan jumlah sampel 50

dalam keluarga, kurangnya pendidikan

siswi menggunakan total sampling,

seks dari orang tua dan keluarga

serta criteria inklusi dan eksklusi

terhadap remaja serta perkembangan

didapatkan 49 siswi yang menjadi

IPTEK yang tidak didasari dengan

sampel

perkembangan

kuat.

penelitian ada 1 siswi tidak masuk

Perkembangan informasi yang pesat

karena sakit. Sedangkan analisa data

ini menyebabkan perilaku seks bebas

dengan tehnik deskriptif kuantitatif.

yang lazim terjadi dibelahan dunia

Untuk selanjutnya kuesioner yang

barat menjadi merebak dikalangan

digunakan sebelumnya dilakukan uji

remaja di Indonesia. Akibatnya remaja

validitas

putri semakin banyak yang hamil

dahulu, didapatkan hasil uji valiitas

diusia dini, yaitu antara 13 – 19 tahun.

dari 25 item pertanyaan diperoleh nilai

http://kesehatan.kompasiana.co.id/med

r hitung antara (0,438 – 0,647) lebih

is/2010).

besar dari r table (0,361) sehingga

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

pertanyaan kuesioner dinyatakan valid,

mengadakan

sedangkan

mental

penelitian

yang

mengenai

adalah

penelitian
yang

menggunakan

dikarenakan

dan

deskriptif

pada

reliabilitas

hasil

uji

saat

terlebih

reliabilitas

pengetahuan remaja tentang aborsi

didapatkan hasil nilai α = 0,893,

akibat kehamilan dini pada siswi kelas

dengan demikian dari kuesioner lebih

XI IPA di SMAN 1 Mayong Jepara.

besar dari α minimal 0,7 sehingga dari
25 pertanyaan kuesioner dinyatakan
reliable.
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HASIL DAN BAHASAN

dalam 21 (dua puluh satu) kelas

A. HASIL

dan 9 (sembilan) ruang fasilitas

Penelitian ini di laksanakan di

pendukung lainnya dan dengan

SMAN 1 Mayong Jepara pada

jumlah orang : Jumlah siswa : 733

tanggal 14 Mei 2017, setelah

orang, jumlah kelas : 21 kelas,

mendapat ijin dari kepala sekolah

jenis kelamin : Laki – laki

SMAN

Jepara.

orang dan perempuan 425 orang,

Responden dalam penelitian ini

perangkat sekolah : kepala sekolah

adalah seluruh siswi kelas XI IPA

1 orang, guru (pengajar) 44 orang,

di SMAN 1 Mayong Jepara.

staf dan karyawan 21 orang.

Lokasi

1

Mayong

Penelitian,

SMAN

308

1

Mayong Jepara merupakan salah

1. Karakteristik Responden

satu SMA Negeri yang terletak di

Penelitian ini di laksanakan

Desa Sengonbugel RT 01, RW 01,

pada tanggal 14 Mei 2017,

Kecamatan

responden dalam penelitian ini

Mayong

Kabupaten

Jepara.

adalah seluruh siswi kelas XI

SMAN 1 Mayong Jepara ini

IPA di SMAN 1 Mayong

mempunyai luas wilayah 20.000

Jepara. Adapun karakteristik

m2 (2 Ha). secara administratif

responden

SMAN 1 Mayong Jepara terbagi

berikut :

adalah

sebagai

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
No
1
2
3
4

Umur
Frekuensi
Persentase (%)
15 th
3
6,1
16 th
20
40,8
17 th
24
49,0
18 th
2
4,1
Total
49
100
Sumber : Data Primer yang telah diolah

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar umur responden adalah 17 tahun,
yaitu sebanyak 24 orang (49,0%). Sedangkan responden yang berumur 16 tahun
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berjumlah 20 orang (40,8%), umur 15 tahun hanya berjumlah 3 orang (6,1%), dan
umur 18 tahun berjumlah 2 orang (4,1%).

2. Pengetahuan siswi kelas XI IPA SMAN 1 MAYONG JEPARA tentang aborsi
akibat kehamilan dini
Peneliti membatasi penelitian pengetahuan responden tentang aborsi akibat
kehamilan dini dengan beberapa cakupan sebagai berikut ini.
a. Pengetahuan responden tentang pengertian aborsi
Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Tentang
Pengertian Aborsi
No
1
2

Kategori
Frekuensi
Persentase (%)
Tahu
37
75,5
Tidak Tahu
12
24,5
Total
49
100
Sumber : Data Primer yang telah diolah

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang pengertian
aborsi sebagian besar adalah tahu, yaitu sebanyak 37 responden (75,5%). Dan
yang tidak tahu yaitu sebanyak 12 responden (24,5%).
b. Pengetahuan Responden tentang penyebab dan akibat aborsi
Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Tentang Penyebab
Dan Akibat Aborsi
No
1
2

Kategori
Frekuensi
Persentase (%)
Tahu
28
57,1
Tidak Tahu
21
42,9
Total
49
100
Sumber : Data Primer yang telah diolah

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang penyebab dan
akibat aborsi sebagian besar adalah tahu yaitu sebanyak 28 responden
(57,1%), dan yang dalam kategori tidak tahu sebanyak 21 responden (42,9%).
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c. Pengetahuan Responden tentang pengertian dan cara pencegahan kehamilan dini
Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Tentang Pengertian Dan
Cara Pencegahan Kehamilan Dini
No
1
2

Kategori
Frekuensi
Persentase (%)
Tahu
42
85,7
Tidak Tahu
7
14,3
Total
49
100
Sumber : Data Primer yang telah diolah

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang pengertian dan
cara pencegahan kehamilan dini sebagian besar adalah tahu sebanyak 42
responden (85,7%), sedangkan dalam kategori tidak tahu sebanyak 7 responden
(14,3%).
d. Pengetahuan Responden Tentang Penyebab Dan Akibat Kehamilan Dini
Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Tentang Penyebab Dan
Akibat Kehamilan Dini
No
1
2

Kategori
Frekuensi
Persentase (%)
Tahu
24
49,0
Tidak Tahu
25
51,0
Total
49
100
Sumber : Data Primer yang telah diolah

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang penyebab dan
akibat kehamilan dini berimbang yaitu tidak tahu sebanyak 25 responden
(51,0%), sedangkan yang dalam kategori tahu sebanyak 24 responden (49,0%).
e. Pengetahuan remaja tentang aborsi akibat kehamilan dini pada siswi kelas XI
IPA di SMAN 1 Mayong Jepara secara umum
Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Tentang aborsi akibat
kehamilan dini
No
1
2

Kategori
Frekuensi
Persentase (%)
Tahu
28
57,1
Tidak Tahu
21
42,9
Total
49
100
Sumber : Data Primer yang telah diolah
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Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pengetahuan siswi kelas XI IPA SMAN 1
Mayong Jepara tentang aborsi akibat kehamilan dini sebagian besar adalah tahu
yaitu sebanyak 28 responden (57,1%). Dan yang tidak tahu sebanyak 21
responden (42,9%).

Berdasarkan data diatas

B. BAHASAN
1. Karakteristik

Responden

bisa

Ber-

waktu

usia

bahwa

responden

95,9% masih dalam tahap remaja

dasarkan Umur
Menurut

dilihat

WHO
remaja

pertengahan

rentang

dan

4,1%

dalam

tahap remaja akhir, hal tersebut

biasanya

dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15

mempengaruhi perubahan psiko-

tahun (masa remaja awal), 15 – 18

logi yang terjadi pada remaja
wanita yaitu pasif dan menerima,

tahun (masa remaja pertengahan),

cenderung menerima perlindung-

dan 18 – 21 tahun (masa remaja

an, minatnya tertuju pada hal yang

akhir).

sifatnya emosional dan kongkrit,

Menurut data primer yang

berusaha

diperoleh dari hasil penelitian

subyektif. (Prawirosudirjo, 2003)

tentang aborsi akibat kehamilan

Dari perubahan psikologi

dini di SMAN 1 Mayong Jepara,

yang terjadi pada remaja tersebut

dapat diketahui bahwa dari 49

sehingga pengaruh dari luar sangat

orang yang menjadi responden

mendominasi

sebagian besar adalah berumur 17

nantinya memunculkan perilaku

hanya

remaja tersebut.

berjumlah 3 orang (6,1 %), umur

2. Pengetahuan Remaja Kelas XI

16 tahun berjumlah 20 orang
(40,8%), dan

keputusan

dalam pergaulannya itulah yang

(49,0), sedangkan responden yang
tahun

dari

perilakunya, jadi teman sebaya

tahun, yaitu sebanyak 24 orang

15

dan

mengenang orang lain, sifatnya

pengetahuan remaja kelas XI IPA

berumur

mengikuti

IPA

umur 18 tahun

berjumlah 2 orang (4,1%).
19

tentang

aborsi

akibat
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kehamilan

dini

di

SMAN

1

tersebut. Ini disebabkan karena

Mayong Jepara

remaja lebih banyak mendapat-

Berdasarkan
penelitian

data

diketahui

pengetahuan

remaja

hasil

kan informasi tentang aborsi

bahwa

yang berasal dari media massa

tentang

seperti internet, televisi bahkan

aborsi akibat kehamilan dini dapat

dari informasi teman sebayanya.

dibagi dalam beberapa variabel
pengetahuan sebagai berikut ini.

b. Pengetahuan tentang penyebab

a. Pengetahuan tentang pengertian

dan akibat aborsi
Hal – hal yang menyebab-

aborsi
Menurut Wikipedia bahasa

kan aborsi yaitu Kelainan hasil

Indonesia, gugur kandungan atau

pertumbuhan konsepsi, Kelainan

aborsi (bahasa latin : abortus)

pada plasenta, Penyakit ibu,

adalah berhentinya kehami-lan

Kelainan

sebelum

20

Sedangkan akibat dari aborsi

minggu yang meng-akibatkan

yaitu perdarahan, perforasi, in-

kematian janin. Apabila janin

feksi dan syok. Berdasar-kan

lahir selamat (hidup) sebelum 38

data primer hasil penelitian dapat

minggu

20

diketahui bahwa pengetahuan

minggu, maka istilahnya adalah

tentang penyebab dan akibat

kelahiran prematur. Dari hasil

aborsi sebagian besar tahu yaitu

penelitian

sebanyak 43 responden (87,8%).

usia

kehamilan

namun

setelah

diketahui

bahwa

Hal

SMAN 1 Mayong Jepara tentang

remaja yang mengetahui tentang

pengertian aborsi sebagian besar

penye-bab dan akibat aborsi

adalah tahu yaitu sebanyak 37

dalam kategori baik, sehingga

responden

mempunyai

menunjukkan

bahwa

Hal

ini

rema-ja

berarti

genetalia.

pengetahuan siswi kelas XI IPA

(75,5%).

ini

traktus

pengetahuan

harapan

bahwa

remaja tidak akan hamil diluar

mengetahui mengenai pengeta-

nikah

huan tentang pengertian aborsi

tindakan aborsi.

20

dan

tidak

melakukan
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c. Pengetahuan tentang pengertian

banyak mendapatkan informasi

dan cara pencegahan kehamilan

tentang kehamilan dini yang

dini

berasal dari berbagai sumber

Menurut Wikipedia bahasa

diantaranya dari teman sebaya,

Indonesia, kehamilan dini adalah

media massa seperti internet,

kehamilan yang terjadi diluar

televisi, radio maupun media

nikah

cetak.

dikarenakan

pergaulan

adanya

yang

bebas.

Sedangkan

cara

pencegahan

kehamilan

dini

melakukan

hubungan

yaitu

d. Pengetahuan tentang penyebab

tidak

dan akibat kehamilan dini

seksual

Dari

data

primer

hasil

sebelum menikah, menghindari

penelitian

diketahui

perbuatan

yang

memberi

pengetahuan tentang penyebab

dorongan

negatif

misalnya

dan

akibat

bahwa

kehamilan

dini

perilaku sex, jangan terjebak

sebagian besar responden adalah

pada

tidak

rayuan

gombal,

tahu

mendekatkan diri pada Tuhan,

responden

dan

berarti

memperdalam

keimanan.

sebanyak

(51,0%).

Hal

25
ini

siswi kelas XI IPA

Dari data primer hasil penelitian

SMAN 1 Mayong Jepara kurang

diketahui bahwa pengetahuan

mengerti

tentang

cara

tentang penyebab dan akibat

dini

kehamilan dini, bisa dikarenakan

sebagian besar responden adalah

remaja memang tidak mau tahu

tahu sebanyak 28 responden

tentang

(57,1%). Hal ini menunjukkan

mengenakkan

bahwa

mengetahui

sendiri, bahkan rasa ingin tahu

mengenai pengetahuan tentang

yang tinggi dilatar belakangi

pengertian dan cara pencegahan

adanya rasa senang dan nyaman

kehamilan

untuk diri sendiri pada saat tanpa

pengertian

pencegahan

dan

kehamilan

remaja

dini

tersebut.

Ini

disebabkan karena remaja lebih

21

dengan

hal-hal

informasi

yang
bagi

tidak
dirinya
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dilihat

resiko

untuk

waktu

fungsi

kedepan.
Dari
yang

alat

reproduksi

serta

berbagai aspek kesehatan reprokeseluruhan

diteliti

variabel

tersebut

duksi khususnya aborsi akibat

dapat

kehamilan

dini.

Dari

hasil

diketahui bahwa pengetahuan

penelitian yang didapatkan perlu

remaja kelas XI IPA di SMAN 1

dipahami bahwa adanya per-

Mayong Jepara tentang aborsi

bedaan pengetahuan pada pe-

akibat kehamilan dini adalah

ngertian dan pencegahan ke-

tahu yaitu sebanyak 28 respon-

hamilan usia dini banyak remaja

den (57,1%). Sebagian besar

yang tahu, tetapi pengetahuan

pengetahuan

tentang

penyebab dan akibat kehamilan

aborsi akibat kehamilan dini

usia dini banyak remaja yang

yang tahu ini karena remaja

tidak tahu, hal ini justru yang

sudah

menjadikan

remaja

banyak

mendapatkan

peningkatan

usia

dini

ke-

informasi dari media elektronik

hamilan

ditahun

seperti internet dan tayangan

kedepan terjadi peningkatan.

televisi maupun dari media cetak
seperti surat kabar dan majalah.

SIMPULAN DAN SARAN

Remaja juga banyak mendapat-

A. SIMPULAN

kan informasi tentang aborsi
akibat

kehamilan

dini

Berdasarkan hasil penelitian

dari

yang

sekolah, orang tua, dan teman.
Dengan

memiliki

dilaksanakan

kesimpulan

penge-

remaja

dari

tentang

didapatkan
pengetahuan

aborsi

akibat

tahuan yang tahu serta adanya

kehamilan dini pada siswi kelas XI

informasi yang benar tentang

IPA di SMAN 1 Mayong Jepara

pengertian aborsi, penyebab dan

sebagai berikut.

akibat aborsi. Remaja diharap-

1. Hasil penelitian ditinjau dari

kan memiliki sikap dan tingkah

karakteristik

laku yang bertanggung jawab

dasarkan umur

mengenai sistem, proses, dan

22

responden

ber-
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Dari jumlah siswi kelas XI
IPA

diketahui

menjadi

bahwa

responden

a. Diharapkan

yang

agar

remaja

lebih mengerti dan men-

sebagian

dalami

tentang

aborsi

besar adalah yang berumur 17

akibat kehamilan dini serta

tahun yaitu 24 orang (49,0%),

dampak yang akan ditim-

sedangkan

bulkan setelahnya.

responden

yang

berumur 15 tahun ada 3 orang

b. Diharapkan

remaja

agar

(6,1%), yang berumur 16 tahun

lebih hati – hati dalam

ada 20 orang (40,8%), serta yang

berteman atau bergaul.

berumur 18 tahun ada 2 orang

2. Dinas Terkait (Dinas Kesehatan

(4,1%).
2. Hasil

dan BPMPKB)
penelitian

pengetahuan

Diharapkan adanya program

remaja tentang aborsi akibat

khusus pada pembinaan remaja

kehamilan dini pada siswi kelas

yang lebih mengarahkan adanya

XI IPA di SMAN 1 Mayong

pembentukan

Jepara.

perilaku, tidak hanya sebatas

Dari

data

primer

hasil

karakter

dan

pemberian pengetahuan saja.

penelitian pengetahuan remaja

3. Bagi Masyarakat

tentang penyebab dan akibat

Bagi

masyarakat

sekitar

kehamilan dini sebagian besar

diharapkan agar lebih memper-

responden adalah tidak tahu

hatikan

sebanyak 25 responden (51,0%).

dalam pergaulan dan berteman.

Tetapi, dari keseluruhan penge-

1 Mayong Jepara)

akibat kehamilan dini dalam
tahu

sebanyak

khususnya

4. Bagi Institusi (khususnya SMAN

tahuan remaja tentang aborsi

kriteria

anaknya

Diharapkan institusi dapat

28

menyediakan lebih banyak lagi

responden (57,1%).

buku

sumber

di

lingkungan

SMA (perpustakaan) untuk me-

B. SARAN
1. Bagi Remaja (khususnya siswi

ningkatkan pengetahuan remaja

SMAN 1 Mayong Jepara)

siswi SMA tersebut.

23
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