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ABSTRACT 

THE EFFECTIVITY OF REPRODUCTIVE AND SEXUAL HEALTH 
EDUCATION WITH THE LECTURE METHOD AND SMALL GROUP 

DISCUSSION METHOD TO THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND 
ATTITUDE OF ADOLESCENT AGE 16-17 YEARS 

 
A Quasy-Experimental Research (Pre-post test control group design) 

By: Imroatur Rohis Rizqiyah 

 

Introduction: Teenagers are in the rapid growth and development phase of  
physical, psychological, intellectual, social, and sexuality. These cause great 
senses of curiosity and risk-taking tendency without sufficient consideration. 
This leads to various consequences including STI‟s and unwanted pregnancy. 
This research aims to explain the effectivity of reproductive and sexual health 
education with the lecture method and small group discussion method to the 
level of knowledge and attitude of adolescent. Method: This study was a 
Quasy Experimental with two treatment groups and one control group. A total 
of 154 adolescents from 556 respondent involved using proportionate random 
sampling method. Each treatment group, was treated using different method 
of learning, one was using lecture method and small group discussion 
method, consist of 154 respondent. The data were collected using pre and 
post questionarires, and were then analyzed using Wilcoxon signed rank test 
and Mann Whitney Test with the significance level of p<0,005  Result: The 
result showed that the effectivity of lecture method and small group 
discussion were: 1) knowledge of small group discussion method and lecture 
method has the same significant value p=0,000 (<0,05), 2) attitude toward 
behaviour of lecture method is significantly different than the small group 
discussion p=0,000 (<0,05). Discussion: The conclusion of this research 
stated that the small group discussion method is better used to increase 
knowledge and attitude toward behaviour of sexual and reproductive health in 
adolescents than lecture method because at this phase is the phase of the 
growth of eroticism in adolescents so that adolescents want to know more 
about sexual and reproductive health materials.  

 

Keyword: adolescent, reproductive health education, knowledge, attitude  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usia remaja sangat perlu diperhatikan saat ini karena pada masa ini 

perkembangan dan pertumbuhan terjadi secara dinamis dan pesat baik fisik, 

psikologis, intelektual, sosial, tingkah laku seksual yang dikaitkan dengan 

mulai terjadinya pubertas dan tumbuh kembangnya reproduksi (Arik V. 

Marcell, Charles Wibbelsman, 2011). Pertumbuhan dan perkembangan 

reproduksi yang pesat menyebabkan remaja memiliki rasa keingintahuan 

yang besar dan cenderung berani mengambil resiko tanpa pertimbangan yang 

matang (Soetjiningsih, 2004; Hangstome, 2006). Disisi lain, informasi 

tentang resiko kehamilan yang tidak diinginkan dan Infeksi menular seksual 

sangat minimal (Susanto and Rahmawati, 2016). 

Kesehatan reproduksi dan seksualitas menjadi masalah dalam kesehatan 

remaja. (Chandra-Mouli, Camacho and Michaud, 2013) menyatakan bahwa 

remaja di negara berkembang, rata-rata melakukan hubungan seksual (sexual 

intercourse) pertama kali di bawah usia 13 tahun. Ini berdampak pada 60% 

insiden kehamilan tidak dikehendaki (unwanted pregnancy). Disamping itu, 

World Health Organization (WHO, 2014) menyampaikan bahwa setengah 

dari insiden global infeksi HIV terjadi pada kelompok usia di bawah 25 

tahun. Statistik tersebut mengindikasikan bahwa kelompok remaja sangat 

berisiko tinggi terhadap penyakit menular akibat perilaku seks yang tidak  
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aman, melakukan aborsi tidak aman, dan terinfeksi Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired  Immunodeficiency Syndrome 

(AIDS).  

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012 menunjukkan 

bahwa 52,67% remaja diketahui memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi 

tidak memadai. Lebih lanjut, data SDKI (2012) tersebut menunjukkan hal ini 

karena keterbatasan  sumber pengetahuan terhadap perilaku seks beresiko 

tinggi dan penyakit menular akibat seks. Kondisi ini menyebabkan 74,89% 

remaja melakukan hubungan seksual beresiko dengan pacar 53,74% 

diantaranya diketahui melakukannya sampai dengan 1-2 kali setiap minggu. 

Hanya 40,09% yang melakukannya menggunakan alat kontrasepsi, untuk 

mencegah kehamilan. Diketahui sebesar 59,65% responden remaja tersebut 

mengakui menggunakan jamu, mempercayai mitos, seperti makan nenas 

muda, loncat-loncat, atau berjongkok setelah bersenggama untuk mencegah 

kehamilan. (Tjutju Turaeni, 2005). Hal ini tidak hanya mengindikasikan 

lemahnya pemahaman remaja terhadap akibat perilaku seksual yang tidak 

diinginkan. Peneliti terdahulu menunjukkan bahwa perilaku ini terjadi karena 

kurangnya informasi, stigma sosial dan budaya, stigma agama, takut 

dikucilkan kelompok masyarakat, dan adanya tabu tentang perlunya 

pendidikan seks pada kelompok remaja. (Hegamin-younger, Khan, Jeremiah, 

& Richards, 2014; Susanto & Rahmawati, 2016) 

Irawati, (2011); Mustapa, et al (2015) menjelaskan bahwa remaja perlu 

dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi  untuk mencegah perlu 

adanya suatu cara penyampaian informasi yang baik dan benar, baik dari 

sekolah maupun dari petugas kesehatan. Upaya ini dapat diimplementasikan 
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melalui BK (Bimbingan Konseling), program kerja UKS (Usaha Kesehatan 

Sekolah), dan Pelayanan Kesehatan Perduli Remaja (PKPR). Namun, 

implementasi kegiatan tersebut belum sesuai yang diharapkan sesuai dengan 

keputusan SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri tahun 2006 tentang 

pembinaan dan pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). 

Pelaksanaan Trias UKS yang terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan 

kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat terkait kesehatan reproduksi dan 

seksual belum optimal dalam menjalankan perannya (Ribka Limbu, Imam S. 

Mochny, 2012).  

UKS melalui Trias UKS mengemban tugas dalam memberikan 

pelayanan kesehatan salah satunya memberikan informasi tentang  kesehatan 

reproduksi dan seksual serta memberikan pendidikan kesehatan reproduksi 

dan seksual sedini mungkin (Talbot lyn, 2013). Pelaksanaan pendidikan 

kesehatan perlu mempertimbangkan keterbatasan waktu,biaya,tenaga,sarana 

dan kondisi pesertanya (Handayani, Emilia & Wahyuni, 2009). Metode 

ceramah mempunyai kelebihan untuk menyampaikan materi secara lisan yang 

sifatnya sangat praktis dan efisien  kepada audiens yang umumnya lebih pasif  

(Muhibbin Syah, 2000) . Metode diskusi sering dianggap lebih unggul 

dibanding dengan metode ceramah untuk audiens yang homogen dan 

memiliki tujuan yang sama  (Emilia O, 2008). Pendekatan diskusi dalam 

kelompok kecil (Small Grup Discussion) telah terbukti dapat meningkatkan 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual remaja (Wahyuningsih 

Rumkita, 2012).  
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Beberapa penelitian yang membandingkan penggunaan metode 

ceramah dan diskusi kelompok dalam pendidikan kesehatan menunjukkan 

hasil yang bervariasi. Penelitian Angeline Gloria (2014) menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan hasil antara penggunaan metode ceramah dan metode 

diskusi kelompok dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap responden. 

Namun, hasil penelitian Heni Hirawati P, Masruroh, Yeni Okta Triwijayanti 

(2014) diketahui bahwa ada peningkatan hasil pengetahuan antara sebelum 

dilakukan intervensi dan setelah dilakukan intervensi dengan metode ceramah 

dan metode diskusi kelompok. 

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan sementara yang didapatkan 

bahwa perbedaan efektifitas penggunaan metode ceramah dan small grup 

discussion belum dapat ditentukan. Lebih lanjut, penyuluhan kesehatan 

reproduksi dan seksual dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan 

reproduksi dan seksual dibutuhkan oleh remaja, dan metode pendekatan yang 

tepat diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk dapat 

menjelaskan perbedaan efektifitas pemanfaatan metode ceramah dan small 

grup discussion dalam meningkatkan pengetahuan pada remaja khususnya 

tentang reproduksi dan seksual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi pemilihan metode pendidikan kesehatan yang tepat pada remaja.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah efektifitas 

pendidikan kesehatan metode ceramah dan small grup discussion terhadap 

pengetahuan dan sikap tentang reproduksi dan seksual pada remaja? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

 Menjelaskan efektivitas pendidikan kesehatan metode ceramah 

dan small grup discussion terhadap pengetahuan dan sikap tentang 

reproduksi dan seksual pada remaja. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menjelaskan perbedaan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

dan seksual setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode 

ceramah pada remaja. 

2. Menjelaskan perbedaan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

dan seksual setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode 

small grup disussion pada remaja. 

3. Menjelaskan perbedaan sikap tentang kesehatan reproduksi dan 

seksual setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode 

ceramah pada remaja. 

4. Menjelaskan perbedaan sikap tentang kesehatan reproduksi dan 

seksual setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode small 

grup disussion pada remaja.  

5. Menjelaskan perbedaan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

dan seksual antara metode ceramah dan small grup discussion pada 

remaja. 

6. Menjelaskan perbedaan sikap tentang kesehatan reproduksi dan 

seksual antara metode ceramah dan small grup discussion pada 

remaja. 
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1.4 Manfaat  

1.4.1 Teoritis  

 Adanya efektivitas antara metode ceramah dan small grup discussion 

terhadap pengetahuan dan sikap remaja dapat menjadi sumber 

informasi ilmiah pada bidang keperawatan dan dapat digunakan 

sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi profesi keperawatan  

 Bagi tenaga kesehatan terutama perawat metode small grup discussion 

terbukti efektif dalam menjalankan program promosi kesehatan 

tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja.  

2. Bagi puskesmas  

Metode small grup discussion terbukti efektif sebagai metode untuk 

meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan 

reproduksi dan seksual, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

puskesmas dalam memberikan pendidikan kesehatan secara rutin dan 

berkelanjutan. 

3. Bagi responden 

  Responden dalam penelitian ini mendapatkan manfaat informasi yang 

yang tepat tentang kesehatan reproduksi melalui metode SGD dan 

ceramah, serta media pembelajaran berupa handout. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Remaja   

2.1.1 Pengertian remaja   

Pengertian remaja menurut WHO adalah populasi dengan periode 

usia 10-19 tahun. Kementerian Kesehatan membagi periode remaja menjadi 

tiga bagian, yaitu masa remaja awal (10-13 tahun), masa remaja menengah 

(14-16 tahun), dan masa remaja akhir (17-19 tahun).   

Dalam hal fisik, periode remaja ditandai dengan adanya perubahan 

ciri-ciri fisik dan fungsi psikologis, terutama yang berhubungan dengan 

organ reproduksi, sedangkan dari sisi psikologis, masa remaja merupakan 

saat individu mengalami perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan 

moral. 

2.1.2 Perkembangan remaja 

 Hal yang paling menonjol dalam tumbuh kembang remaja adalah 

adanya perubahan fisik, emosi dan psikososial.  

1. Perkembangan fisik remaja ditandai dengan adanya perubahan hormonal 

dalam tubuh remaja menginisiasi perubahan fisik. Beberapa hormon yang 

berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan adalah growth hormone 

(GH), gonadotropic hormones yang terdiri dari luteinizing hormone (LH) 

dan follicle stimulating hormone (FSH), serta hormon estrogen,

progesteron, dan testosteron. Perubahan hormonal ini bermanifestasi 

dengan terjadinya percepatan berat dan tinggi badan, selama satu tahun 

pertumbuhan, tinggi badan laki-laki dan perempuan meningkat sebesar 3,5-
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4,1 inci. Selain itu terjadi pula perkembangan karakteristik seks sekunder, 

yang pada laki-laki ditandai dengan pertumbuhan penis, pembesaran 

skrotum, perubahan suara, pertumbuhan kumis dan rambut wajah serta 

rambut ketiak, sementara perubahan pada wanita meliputi pertumbuhan 

rambut pubis dan rambut ketiak, serta terjadinya menarche atau menstruasi 

pertama.  

2. Menurut Erikson (1956), pencarian identitas diri mulai dirintis seseorang 

pada usia remaja muda. Pencarian identitas diri berarti pencarian jati diri, 

dimana remaja ingin tahu juga tentang dirinya sendiri yang menyangkut soal 

apa dan siapa, semua yang berhubungan dengan “aku” ingin diselidiki dan 

dikenalnya. Dimulai pada pengukuhan kemampuan yang sering 

diungkapkan dalam bentuk kemauan yang tidak dapat di kompromikan 

sehingga mungkin berlawanan dengan kemauan orang lain. Bila kemauan 

itu ditentang, mereka akan memaksa agar kemauannya dipenuhi, ini 

merupakan suatu bentuk awal dari pencarian “aku” yang dapat menjadi 

masalah bagi lingkungannya. Gejala lain yang menguatkan dugaan bahwa 

remaja ingin mencari dirinya adalah perilaku yang cenderung untuk 

melepaskan diri dari ikatan orangtuanya. Remaja lebih suka melakukan 

kegiatan pribadi atau berkumpul dengan teman-temannya diluar 

dibandingkan bersama orangtuanya. Psikososial merupakan manifestasi 

perubahan faktor-faktor emosi, sosial dan intelektual. Akibat perubahan 

tersebut penyesuaian terhadap lingkungan baru akan dapat menjadi masalah 

bagi remaja karena meninggalkan dunia anak-anak dan memasuki dunia 

baru yang penuh dengan tuntutan-tuntutan baru. Bila tidak mampu 
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memenuhi tuntutan dunia barunya sering timbul perasaan-perasaan tidak 

mampu yang mendalam.  

3. Emosi pada masa remaja biasanya meningkat, sehingga rangsangan sedikit 

saja sudah menimbulkan luapan emosi yang besar, misalnya menjadi mudah 

marah atau menagis. Kepekaan emosi remaja yang meningkat dapat 

mempengaruhi perilaku, misalnya putus pacar maka frustasinya akan 

dibawa kesekolah, ke rumah, di jalan bahkan dapat mempengaruhi prestasi 

akademiknya. Secara emosional remaja ingin disapih sekalipun tetap masih 

ingin dikasihi. Keinginan remaja untuk diakui sebagai orang dewasa 

menimbulkan konflik dengan lingkungan. Konflik tersebut dapat 

menyebabkan remaja mengalami kecemasan dan ketegangan.   

4. Pubertas 

Pubertas adalah masa transisi dari masa ana-anak ke masa dewasa, yang 

ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan 

bereproduksi dengan ditandai dengan perubahan hormonal, perubahan fisik, 

maupun perubahan psikologis dan sosial (Papilia et al,  2011). Masa 

pubertas dimulai pada usia 13 tahun pada perempuan dan 14 tahun pada 

laki-laki dan berakhir pada umur 19-18. Perubahan yang terjadi pada masa 

pubertas adalah perubahan seks primer dan sekunder. Karakteristik seks 

primer adalah organ-organ yang dibutuhkan untuk berproduksi. Pada 

perempuan organ reproduksinya adalah indung telur (ovaries), tuba 

falopi,uterus,dan vagina ; pada laki-laki, testis, penis, skrotum, gelembung 

sperma (seminal vesicle). Karakteristik seks sekunder adalah tanda 
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fisiologis kematangan seksual yang tidak berkaitan langsung dengan 

reprduksi. Ciri-ciri fisik anak yang memasuki masa pubertas yaitu : 

1. Pertumbuhan rambut-rambut halus di bagian-bagian tertentu baik anak laki-

laki maupun perempuan 

2. Perkembangan otot-otot pada anak laki-laki ditandai dengan dada mulai 

melebar dan pada anak perempuan payudara membesar pinggul mulai 

melebar. 

3. tumbuhnya jakun sehingga suara yang dihasilkan semakin besar dan parau 

  Ciri-ciri tingkah laku remaja yang mengalami pubertas 

(BKKBN,2008) 

1) butuh diterima di kelompoknya 

2) Mulai banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya. 

3) Mulai mempelajari sikap serta pandangan yang berbeda antara keluarga 

dengan dunia luar (moral,seksualitas,dll) pada masa ini dukungan 

keluarga serta peer group di butuhkan.  

4) Mulai muncul privasi. 

5) Mulai muncul kebutuhan keintiman dan ekspesi erotik 

6) Tertarik pada lawan jenis dan ingin menjalin hubungan yang lebih dekat 

dengan lawan jenis  

2.2 Kesehatan reproduksi dan seksual 

2.2.1 Pengertian kesehatan reproduksi dan seksual remaja  

 Pengertian kesehatan reproduksi dan seksual merupakan keadaan 

sehat secara fisik, mental,emosional dan sosial secara utuh semata-mata 
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bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, 

dan proses reproduksi.  

 Kesehatan seksual memerlukan pendekatan positif terhadap 

seksualitas dan hubungan seksual, seksualitas adalah interaksi yang 

kompleks dari beberapa segi, termasuk faktor anatomi, fisiologis, 

psikologis, perkembangan, budaya, dan relasional. 

2.2.2 Sistem, fungsi organ reproduksi 

1. Organ reproduksi  

1) Organ reproduksi perempuan dan fungsinya  

(1)  Ovarium (indung telur) 

Ovarium adalah dua organ yang berada dikanan rahim di ujung 

saluran fimbae yang terletak pada bagian atas rongga pinggul. 

Ovarium berfungsi pembentukan dan pengeluaran sel telur dan 

penyimpanan sekresi hormon (estrogen dan progesteron). 

(2) Tuba Falopi (saluran telur) 

 Yaitu saluran kiri dan kanan rahim yang dilalui oleh sel telur 

(ovum) setelah keluar dari ovarium (proses ovulasi) dan tempat 

pembuahan (konsepsi). Ujungnya adalah fimbrae. 

(3) Fimbrae (umbai umbai) 

 Yaitu ujung dari tuba falopi yang dianalogikan dengan jari-jari 

tangan. Berfungsi untuk menangkap ovum yang dikeluarkan oleh 

indung telur. 

(4) Uterus (rahim) 
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Yaitu tempat janin berbentuk seperti buah pir yang berongga terletak 

antara rektum dan kandung kemih, dengan berat 30-5 gram. 

Berfungsi sebagai organ menstruasi,menerima ovum yang sudah 

dibuahi dan mempertahankan sampai kelahiran.  

(5) Cervix uteri (leher rahim) 

Yaitu lubang bawah rahim yang mempunyai saluran yang berfungsi 

sebagai tempat untuk keluarnya darah menstruasi dan akan terbuka 

pada saat persalinan sebagai jalan keluarnya janin. 

(6) Vagina (lubang senggama) 

Yaitu sebuah saluran yang berbentuk silinder bersifat elastis dan 

bergelombang yang berfungsi sebagai jalan keluarnya darah 

menstruasi,janin dan sebagai lubang untuk bersenggama. 

2) Organ reproduksi laki-laki dan fungsinya 

(1) Penis 

Organ yang berbentuk silindris berfungsi sebagai alat senggama dan 

sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma air seni. Pada keadaan 

biasa panjang penis ± 6-8 cm. Ketika terangsang seksual banyak 

darah yang dipompakan ke penis sehingga panjangnya menjadi 

sekitar 2 kali dari panjang sebelumnya. Keadaan ini disebut ereksi. 

(2) Glans  

Bagian depan atau kepala penis yang banyak mengandung pembuluh 

darah dan syaraf. Kulit yang menutupi glans disebut foreskin 

(Preputium). Membersihkan daerah sekitar preputium ini dikenal 

dengan sunat. Sunat sangat dianjurkan karena memudahkan 
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pembersihan penis sehingga mengurangi resiko infeksi,radang dan 

kanker. 

(3)  Uretra (saluran kencing) 

Yaitu saluran yang berfungsi mengeluarkan air seni dan air mani. 

(4) Vas deferens (saluran sperma)  

Saluran yang menyalurkan sperma dari testis menuju prostat. Vas 

deferens panjangnya ±4,5 cm dengan diameter ±2,5 mm. 

(5) Epididimis  

Saluran yang lebih besar dari vas deferens, panjang sekitar 45-50 

cm, berfungsi sebagai tempat bertumbuh dan berkembangnya 

spermatozoa.  

(6) Testis  

Organ yang berfungsi memproduksi hormon testosteron dan sperma 

setiap hari. Berbentuk bulat telur (avoid) yang berjumlah dua buah 

(7) Scrotum  

Kantung kulit yang melindungi testis, berwarna gelap dan berlipat-

lipat, sebagai tempat bergantungnya testis. 

(8) Kelenjar prostat  

Terletak di bawah kandung kemih, yang menghasilkan cairan yang 

bersifat basa dan berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup sperma. 

(9) Vesikula seminalis  
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 Kelenjar yang berupa kantung, berbentuk seperti huruf S berkelok-

kelok (sambung menyambung) berfungsi menghasilkan sekaligus 

menampung cairan mani sebagai media pengantar sperma. 

2.2.3 Mekanisme fungsi organ reproduksi perempuan  

1. Lendir Vagina  

  Secara alamiah lendir vagina akan mengeluarkan lendir yang 

berfungsi untuk melindungi alat kelamin dalam, lendir ini bersifat asam 

yang dihasilkan oleh bakteri komensal (Doderlein). Ekosistim vagina 

dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu; estrogen dan laktobasilus 

(doderlein). Jika keseimbangan ini terganggu, bakteri laktobasilus akan 

mati dan bakteri patogen akan tumbuh sehingga vagina akan rentan 

terhadap infeksi. Untuk menghindari kerusakan koloni bakteri doderlein 

tersebut perlu di diperhatikan hal hal dibawah ini: 

1) Membersihkan organ reproduksi luar dimulai dari depan ke belakang 

menggunakan air bersih dan dikeringkan dengan handuk/tissue. 

Dianjurkan untuk tidak menggunakan cairan pembersih vagina yang 

bersifat antiseptik, sabun mandi (bersifat basa) 

2) Kelembaban dan kebersihan vagina harus selalu dijaga, apalagi pada 

mereka yang tinggal didaerah tropis yang panas sehingga membuat 

tubuh kita sering berkeringat dan membuat tubuh lembab termasuk 

daerah vagina sehingga perlu menghindari pemakaian penutup 

vagina/pantyliner dalam waktu yang lama 

3) Pegunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 

4 jam atau setelah buang air.  
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4) Tidak menggunakan celana terlalu ketat dan tidak menyerap keringat 

2. Menstruasi  

 Menstruasi adalah proses peluruhan lapisan dalam atau endometrium 

yang banyak mengandung pembuluh darah dari uterus melalui vagina. 

Proses menstruasi berlangsung ketika pubertas, ovarium berfungsi dan 

terjadi siklus menstruasi. Dalam satu siklus dinding rahim menebal sebagai 

pesiapan jika terjadi kehamilan. Sel telur yang matang (ovulasi) yang 

dikeluarkan indung telur/ovum (terjadi kira-kira 2 minggu sebelum haid), 

akan berpotensi untuk dibuahi oleh sperma di saluran telur/tuba hanya 

dalam 24 jam. Bila ternyata tidak terjadi pembuahan maka sel telur akan 

bergerak menuju rahim dan pada saat bersamaan terjadi perubahan 

komposisi kadar hormon yang akhirnya membuat dinding rahim akan luruh. 

 Menstruasi yang pertama (menarche) merupakan tanda awal pubertas. 

Biasanya siklus menstruasi pada remaja berlangsung selama 3-7 hari namun 

masih ada yang belum teratur hal ini dipengaruhi oleh kondisi fisik dan 

psikis apalagi pada fase ini hormon-hormon masih belum stabil. Menstruasi 

berhenti pada saat hamil/menyusui dan selesai sampe usia 50 tahun yang di 

sebut menopause. Saat menstruasi akan mudah terkena anemia karena 

kehilangan banyak darah Beberapa perempuan merasakan kram atau sakit 

selama menstruasi, ini disebut dismenorrhoea. Hal ini terjadi akbat dari 

kontraksi otot rahim. Apabila ini terjadi maka ada beberapa hal yang dapat 

membantu antara lain olahraga atau yoga, juga dapat diatasi menggunakan 

kompres air hangat di perut. Apabila dengan hal ini tidak berkurang bisa 

menggunakan obat-obatan.  
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3. Keperawanan  

   Dikatakan perawan apabila belum pernah melakukan hubungan 

seksual. Dimulut vagina terdapat selaput darah (hymen), suatu selaput 

yang akan robek pada saat bersenggama, kecelakaan/cidera, 

masturbasi/onani yang telalu dalam.  

4. Kehamilan 

Kehamilan adalah proses yang terjadi setelah pertemuan antara sel 

telur perempuan dan sperma laki-laki yang membentuk sel embrio 

dimana merupakan cikal bakal janin. Usia subur seorang individu 

dikatakan matang secara seksual pada umur yang bervariasi antara pria 

dan wanita. Untuk pria dimulai sejak terbentuknya produksi sperma, 

untuk perempuan dimulai sejak diproduksinya sel telur, yaitu ditandai 

dengan menstruasi.  

Proses kehamilan diawali dengan keluarnya sel telur yang telah 

matang dari indung telur dan siap dibuahi sperma seningga membentuk 

zigot (sel yang bertumbuh) hal ini terjadi jika kondisi sperma dan sel 

telur sama sama sehat. Zigot akan terus membelah menjadi sel yang 

sempurna sambil bergerak menuju rahim. Di rahim hasil konsepsi 

tersebut akan menanamkan diri pada dinding rahim (uterus), sel yang 

tertanam tersebut di sebut embrio hingga menjadi janjin yang siap untuk 

dilahirkan. Kondisi yang menyebabkan kehamilan yaitu : 

1) Usia subur masa subur perempuan terjadi saat sel telur telah matang dan 

potensial dibuahi oleh sperma. Terjadi pada hari ke 14 untuk periode 
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haid 28 hari, bila lebih dari 28 hari perlu perhitungannya 2 minggu/14 

hari sebelum masa haid yang akan datang.  

2) Melakukan hubungan seksual.  

 Terdapat kriteria keadaan yang menentukan bahwa suatu kehamilan 

dikatakan ideal. Beberapa kriteria tersebut adalah : 

1) Kesiapan fisik, bila sudah menyelesaikan pertumbuhan yaitu pada 

usia diatas 20 tahun 

2) Kesiapan mental/emosional/psikologis yang stabil untuk menjadi 

orang tua 

3) Kesiapan sosial ekonomi, yaitu berkesinambungan dapat membiayai 

kehidupan anak yang lahir 

4) Remaja perempuan yang menikah/hamil sebelum usia 20 tahun akan 

beresiko pada kehamilan dan janin/bayi, karena kebutuhan zat gizi 

pada masa tumbuh kembang remaja sangat dibutuhkan oleh tubunya 

sendiri, selain itu perkembangan fisik juga belum sempurna 

termasuk organ reproduksi. Resiko kehamilan seperti keracunan 

kehamilan dan kejang yang berakibat kematian ibu, sedangkan bagi 

janin dalam kandungan dapat terjadi keguguran, pertumbuhan janin 

terhambat, prematur, kanker leher rahim 

2.2.4 Mekanisme fungsi organ reproduksi laki-laki 

1. Ereksi  

 Ereksi merupakan pengerasan dan pembesaran pada penis yang 

terjadi ketika pembuluh darah dipenuhi dengan darah. Ketika ereksi 

otot-otot disekitar kandung kemih akan menjadi lebih rapat, sehingga 
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tidak dapat mengeluarkan air seni/kencing saat melakukan hubungan 

seksual. Ereksi bisa terjadi karena rangsangan seksual, misalnya ketika 

orang lain menyentuh penis juga bisa terangsang ketika menonton 

adegan erotis ditelevisi, melihat gambar-gambar seksi dan berfantasi 

seksual, yaitu membayangkan adegan-adegan erotis. Ereksi juga bisa 

terjadi karena perubahan suhu dingin.  

2. Ejakulasi  

 Ejakulasi merupakan keluarnya cairan sperma melalui saluran 

kemih, bisa terjadi melalui rangsangan maupun tanpa rangsangan 

(mimpi basah). Mimpi basah merupakan pengalaman normal pada laki-

laki yang mengalami pubertas yang ditandai dengan keluarnya cairan 

putih kental saat tidur berlangsung, seiring dengan proses mimpi 

tentang seks. Sperma yang telah di produksi akan dikeluarkan dari testis 

melalui saluran vas deferens kemudian berada didalam cairan mani 

yang ada di vesikula seminalis. Sperma disimpan dalam kantung mani, 

jika sudah penuh akan dikeluarkan dengan sendirinya, jika tidak 

dikeluarkan cairan ini akan diserap kembali oleh tubuh. Mimpi basah 

umumnya terjadi secara periodik, bekisar setiap 2-3 minggu. 

3. Onani/masturbasi  

 Onani/masturbasi merupakan aktivitas merangsang diri sendiri 

dengan menyentuh atau meraba organ genetalia. Perkembangan organ-

organ reproduksi pada remaja akan mempengaruhi kegiatan faal 

reproduksi yang salah satunya adalah meningkatkan rangsangan seksual 

dari dalam tubuh diri remaja. Selain itu rangsangan tersebut juga 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN ... IMROATUR ROHIS RIZQIYAH



19 

 

 

 

banyak dipengaruhi oleh faktor luar seperti majalah, film dan hal-hal 

yang berbau erotis. Rangsangan seksual tersebut dipengaruhi oleh sifat 

ingin tahu remaja untuk suatu pengalaman dalam dirinya, sehingga 

terjadi adalah rangsangan seksual yang meningkat namun belum 

mampu mendapatkan penyaluran seksual secara normal. Remaja akan 

berupaya untuk melepaskan diri dari permasalahan tersebut dan dengan 

cara merangsang diri sendiri pada penisnya sehingga terjadi ereksi dan 

berakhir dengan ejakulasi. Dengan demikian produksi spermatozoa 

yang tertumpuk akan dilepaskan secara paksa. Secara fisiologis 

masturbasi tidak mengganggu kesehatan selama dilakukan secara bersih 

dan tidak terobsesi. 

2.3 Ruang lingkup Kesehatan reproduksi dan seksual remaja 

 Menurut BKKBN (2008) masalah kesehatan reproduksi dan seksual 

yang menyangkut tumbuh kembang remaja diuraikan berbagai hal yaitu, 

seksualitas, orientasi seksual, kelainan perilaku seksual, seks pranikah, 

KTD (kehamilan yang tidak diinginkan) , aborsi dan IMS (infeksi menular 

seksual). 

2.3.1 Seksualitas   

 Seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut dan sikap 

berkaitan dengan perilaku seksual maupun orientasi seksual dan memiliki 

beberapa arti yaitu :  

1) Seks dan Gender 

Seks adalah keadaan biologis manusia yang membedakan laki dan 

perempuan. Istilah seks berbeda dengan gender. Gender adalah 
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pembedaan jenis kelamin berdasarkan peran yang dibentuk oleh 

masyarakat/budaya.  

2) Rangsangan atau gairah seksual: rangsangan seksual dapat disebabkan 

perasaan tertarik sekali (seperti magnet) pada seseorang sehingga terasa 

ada getaran “aneh” yang muncul dalam tubuh namun menimbulkan 

sensasi menyenangkan. 

3) Hubungan seksual : Hubungan seksual terjadi bila dua individu saling 

merasa terangsang satu sama lain sampai organ seksual satu sama lain 

bertemu dan terjadi penetrasi   

2.3.2 Orientasi seksual 

 Orientasi seksual (sex orientation) adalah kecenderungan seseorang 

mencari pasangan seksualnya berdasarkan jenis kelamin. Ada 3 orientasi 

seksual yaitu : 

1) Heteroseksual (tertarik pada jenis kelamin yang berbeda). 

2) Homoseksual (tertarik pada jenis kelamin yang sama ; gay pada laki-

laki, lesbian pada perempuan) 

3) Biseksual (tertarik pada dua jenis kelamin ; laki-laki qdan  perempuan). 

2.3.3 Perilaku seksual  

Kelainan perilaku seksual (sexual disorder) adalah kecenderungan 

seseorang untuk memperoleh kepuasan seksual melalui tingkah laku 

tertentu.  

1. Vayourisme/skopofilia : memperoleh kepuasan dengan cara diam-diam 

mengintip atau melihat seseorang yang berlainan jenis atau sejenis. 
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Misalnya seseorang yang sedang telanjang atau melakukan hubungan 

seksual. 

2. Fetihisme : ketergantungan pada suatu bagian tubuh atau benda mati 

untuk mendapatkan rangsangan seksual dan ejakulasi. 

3. Machosisme : memperoleh kepuasan seksual dengan melukai diri sendiri 

2.3.4 Seks pranikah  

 Adalah hubungan seks yang dilakukan remaja sebelum menikah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah menurut  

 Gill et al (2016) adanya berbagai faktor yaitu : 

1) Prespektif biologis, perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas 

dan pengaktifan hormonal dapat menimbulkan perilaku seksual. 

2) Pengaruh orang tua, kurangnya komunikasi secara terbuka antara 

orangtua dengan remaja dalam masalah seputar seksual dapat 

memperkuat munculnya penyimpangan perilaku seksual. 

3) Pengaruh teman sebaya, pada masa remaja pengaruh teman sebaya 

sangat kuat sehingga munculnya penyimpangan perilaku seksual  

4) Prespektif sosial kognitif, kemampuan sosial kognitif diasosiasikan 

dengan pengambilan keputusan yang menyediakan pemahaman 

perilaku seksual di kalangan remaja. Remaja yang mampu mengambil 

keputusan secara tepat berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya dapat 

lebih menampilkan perilau seksual yang lebih sehat.  

5) Pengalaman seksual, semakin banyak pengalaman mendengar, 

melihat,mengalami hubungan seksual semakin kuat stimulasi yang 

dapat mendorong munculnya perilaku seksual. Misalnya : media massa, 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN ... IMROATUR ROHIS RIZQIYAH



22 

 

 

 

film dan gambar porno, obrolan dewasa dengan teman sebaya/pacar 

tentang pengalaman seks. 

6) Faktor-faktor kepribadian, remaja yang memiliki harga diri positif, 

mampu mengelola dorongan dan kebutuhan secara adekuat terhadap 

diri sendiri ataupun orang lain. Mampu menimbang resiko yang akan 

didapatkan dan membentengi diri terhadap hal-hal yang merugikannya. 

Contoh dari faktor-faktor keperibadian adalah harga diri, kontrol diri, 

tanggung jawab, coping stress , nilai norma-norma  

7) Nilai keagamaan  

seseorang yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, yang 

menerapkan norma-norma agama didalam kehidupannya dapat 

terhindar dari pemikiran negatif tentang penyaluran hasrat seksual. 

8) Kurangnya pengetahuan 

Remaja yang memiliki pemahaman secara benar dan proporsional 

tentang kesehatan reproduksi cenderung memahami resiko perilaku 

serta alternatif cara yang dapat digunakan untuk menyalurkan dorongan 

seksual secara sehat dan bertanggungjawab. (Hebert-Beirne et al., 

2015) .  

 Pencegahan seks pranikah yaitu : 

1) Menghindari melakukan hubungan seksual sebelum menikah  

2) Menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dorongan 

seksual, seperti menonton vidio porno 

3) Melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, seni, keagamaan 
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4) Mencari informasi dan mendiskusikan dengan orang tua, pelayanan 

kesehatan, guru BK, teman sebaya mengenai perilaku seksual. 

5) Meningkatkan ketahanan moral melalui pendidikan agama 

6) Menolak ajakan pasangan yang meminta untuk melakukan hubungan 

seksual. 

7) Mengendalikan diri saat bermesraan (pacaran sehat) 

Bersikap waspada jika diajak ke suatu tempat yang sepi dan berbahaya  

2.3.5 Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) 

Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) didefinisikan sebagai kehamilan 

yang terjadi pada saat tidak menginginkan anak pada saat itu (mistimed 

pregnancy) dan kehamilan yang tidak diharapkan sama sekali (Dini L.I, 

Pandu Riono, 2016). 

 Faktor dari kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) adalah 

rendahnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat 

mengakibatkan kehamilan, akibat aniaya seksual atau pemerkosaan baik 

yang dilakukan oleh teman sendiri maupun teman kencannya (date-rape). 

Wanita dengan kehamilan tidak diinginkan lebih sedikit untuk termotivasi 

dalam mencari informasi mengenai kesehatan kehamilan, oleh karena itu 

dapat mendorong perilaku yang tidak sehat karena mereka tidak peduli 

pada risiko yang akan terjadi. (Singh, Sedgh and Hussain, 2010) 

 Menurut Finer, et al. (2016) dampak negatif yang muncul akibat 

kehamilan yang tidak diinginkan antara lain, aborsi, drop out dari sekolah, 

stigma masyarakat, risiko isolasi sosial, konflik keluarga, stress hingga 

depresi.  
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2.3.6 Aborsi  

 Definisi aborsi atau pengguguran tidak aman adalah suatu prosedur 

untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh 

orang yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar 

medis. 

 Alasan remaja ingin melakukan aborsi diantaranya  ingin terus 

melanjutkan sekolah atau kuliah, takut pada kemarahan orang tua, 

ketidaksiapan mental secara ekonomi untuk menikah dan mempunyai 

anak, dikucilkan masyarakat (BKKBN,2008) 

 Dampak aborsi bagi kesehatan adalah pendarahan yang terus 

menerus, resiko infeksi alat reproduksi akibat kuretasi yang tidak steril dan 

menyebabkan kemandulan hingga kematian. Seseorang yang melakukan 

aborsi tidak akan tenang secara kejiwaannya, karena kecemasan yang terus 

menerus.   

2.3.7 Infeksi Menular Seksual (IMS) 

  Infeksi menular seksual (IMS) adalah infeksi yang menyerang 

organ kelamin seseorang dan ditularkan melalui hubungan seksual melalui 

pergantian cairan (sexually transmitted diseases). Penyakit menular 

seksual akan lebih beresiko terhadap seseorang yang melakukan hubungan 

seksual dengan berganti-ganti pasangan.Jenis-jenis Penyakit menular 

seksual : 

1) Gonorrhea/GO atau kencing nanah 

  Penyebab gonorrhea adalah bakteri Neisseria Gonorrhoeae yang 

masa inkubasinya 2-10 hari sesudah kuman masuk ke tubuh melalui 
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hubungan seksual yang menyerang uretra pada laki-laki dan leher rahim 

pada perempuan. Gejala pada pria : mulut uretra (lubang kencing) 

bengkak / merah, rasa gatal panas dan nyeri sewaktu buang air kecil, 

lubang kencing keluar cairan nanah berwarna putih,kuning dan kehijauan. 

Tidak ditemukan gejala yang khas pada perempuan namun biasanya 

terasasa nyeri di rongga panggul, rasa sakit waktu haid. Akibat terjangkit  

bakteri Gonnorhea : penyakit radang panggul, infeksi pada bayi yang akan 

dilahirkan dan kemandulan. 

2) Sifilis (raja singa) 

Penyebabnya Triponema palladium, dengan masa inkubasi 2-6 

minggu hingga 3 bulan sesudah bakteri masuk kedalam tubuh melalui 

hubungan seksual. Tahap pertama pada penyakit ini tidak ditemukan rasa 

nyeri dan jika luka ini terjadi di dalam vagina atau anus tidak akan terlihat 

dan akan menghilang dengan sendirinya namun akan terus berkembang di 

dalam tubuh, pada tahap kedua terjadi demam, sakit kepala, sakit 

tenggorokan, bercak-bercak merah di sekujur tubuh dan terjadi dalam 3-12 

minggu setelah penularan. Tahap ketiga terjadi 2-20 tahun kemudian dan 

menimbulkan kerusakan berat pada jantung,pembuluh darah, serta sistem 

syaraf hingga kematian. Perempuan yang menderita sifili s akan 

menularkan kepada bayinya sejak dalam kandungan. Bayi tersebut lahir 

dengan cacat bawaan hingga kematian.  

3)  Herpes genetalis (Dompo/Dampa) 

  Disebabkan oleh virus herpes simplex dengan masa inkubasi 4-7 

hari. Ditularkan melalui kontak langsung kulit dengan kulit dan selaput 
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lendir.  Penyakit ini ditandai timbulnya bintil-bintil yang berkelompok 

disertai dengan  nyeri, gatal, dan disertai bercak-bercak merah yang 

kemudian menjadi gelembung-gelembung cairan. Penderita biasanya 

merasa demam ,gejala ini akan hilang dan timbul meskipun tak senyeri 

tahap awal bila ada pencentusnya, misalnya stress,hubungan seksual yang 

berlebihan, alkohol. Perempuan yang menderita penyakit ini akan 

menularkan kepada bayinya pada waktu melahirkan dan kanker leher 

rahim.  

4) Trikomonas Vaginalis  

  Disebabkan bakteri Protozoa Trikomonas Vaginalis dengan masa 

inkubasi 3-28 hari setelah bakteri masuk kedalam tubuh. Gejala yang ada 

pada wanita ; dalam keadaan infeksi akut terdapat gejala lendir vagina 

banyak dan berbusa, bentuk putih bercampur nanah yang terdapat 

perubahan warna (kekuningan, kuning, hijau) lendir yang banyak 

dikeluarkan dapat menimbulkan iritasi pada lipatan paha dan kulit sekitar 

kemaluan hingga liang dubur. Tidak ada gejala yang khusus ditemukan 

pada pria. Penyakit yang ditimbulkan dapat berupa uretritis,infeksi saluran 

kencing, prostatitis. Pada wanita vaginitis trikomonas atau sistitis (infeksi 

kandung kencing).  

5) HIV/AIDS  

  HIV adalah singkatan dari Human Immodefiency Virus yaitu virus 

yang meninfeksi dan merusak sel-sel kekebalan tubuh dan menyebabkan 

defisiensi kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh dianggap defisien 

ketika tidak bisa lagi memenuhi perannya dalam memerangi penyakit. 
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Lama proses penyakit dikatakan HIV setelah 5-10 tahun bisa lebih cepat, 

tergantung ada tidaknya tindakan.  

  AIDS (Acquired Immunodefiency Syndrome) suatu kumpulan 

berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh akibat HIV. HIV 

ditularkan melalui kontak seksual (vaginal,anal,orogenital), kontak 

perkutaneceus (dari jarum atau benda tajam yang terinfeksi darah/cairan 

penderita) kontak darah, cairan sperma, cairan vagina pada membran 

mukosa (selaput lendir), ibu hamil pada anaknya melalui plasenta selama 

dalam kandungan atau proses persalinan, dalam  Hal ini terjadi jika adanya 

pertukaran cairan antara penderita dan orang lain. (Karen J, et al 2011). 

HIV tidak dapat ditularkan melalui ; bersalaman, bersentuhan atau 

berpelukan, udara dan air, gititan nyamuk atau serangga, paparan saat 

batuk atau bersin, berbagi makanan atau menggunakan alat makanan 

bersama. Ada beberapa tahapan virus HIV menjadi AIDS 

1) Fase Pertama 

 Belum terlihat gejala awalnya. Hal ini terjadi karena sistem kekebalan 

tubuh terhadap HIV belum terbentuk, namun proses penularan bisa terjadi. 

Terjadi antara 1-6 bulan. 

2) Fase Kedua 

 Masih belum terlihat gejala awalnya namun dikatakan positif HIV terjadi 

setelah 2-10 tahun.   

3) Fase Ketiga  

  Mulai muncul gejala HIV namun masih belum dikatakan AIDS. Pada fase 

ini sistem kekebalan tubuh berkurang. Gejalanya antara lain ; keringat 
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berlebihan pada waktu malam, diare terus menerus, flu yang tidak kunjung 

sembuh, nafsu makan menurun, berat badan terus berkurang. 

4) Fase Keempat 

 Mulai masuk pada tahap AIDS.  AIDS baru bisa terdiagnosa setelah 

kekebalan tubuh sangat berkurang dapat dilihat dari jumlah sel T yang 

hanya berjumlah dibawah 2001 mikro liter dan timbul gejala lainnya yang 

disebut dengan infeksi opurtunistik, yaitu infeksi paru-paru yang 

meneybabkan kesulitan bernafas, infeksi usus yang di sebabkan diare 

parah selama berminggu-minggu, sariawan yang tidak kunjung sembuh, 

infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental dan sakit kepala, kanker 

khususnya kanker kulit, kondisi akan terus memburuk hingga meninggal.  

  Untuk menahan lajunya tahap perkembangan virus, beberapa obat 

yang ada adalah antiretroviral (ARV) dan obat infeksi opurtunistik 

kegunaannya ARV untuk menghambat perkembangan virus. Contoh obat 

antiretroviral yaitu AZT, Didanoisne, Zaecitabine, Stavudine, obat infeksi 

opurtunisik digunakan untuk penyakit akibat efek samping rusaknya 

kekebalan sistem tubuh. Contoh obat opurtunistik adalah anti TBC, dan 

lain-lain. . 

2.4 Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Remaja  

 Sebagaimana yang dimaksud dalam SKB (surat keputusan 

bersama) 4 mentri yaitu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara 

terpadu, sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam 

menanamkan dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan 

peserta didik sehari-hari. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 
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UKS/M dilaksanakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kementrian Kesehatan, Kementrian Agama, Kementrian Dalam Negeri 

baik secara sendiri-diri maupun bekerja sama sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

  Kementrian kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan 

UKS/M sebagai berikut: 

1. Menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M 

2. Melaksanakan komunikasi informasi dan eduksi (KIE) tentang UKS/M 

3. Meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman dan buku-buku 

tentang materi kesehatan.  

4. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan sekolah. 

5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan , ada beberapa pelayananan 

kesehatan yang diadakan salah satunya yaitu: 

1) PKPR 

  Program kesehatan remaja dengan menggunakan pendekatan 

khusus yang dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong provider khususnya Puskesmas 

mampu memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, sesuai dan 

memenuhi kebutuhan remaja yang mengininkan privacy, diakui, dihargai 

dan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan. 

Dalam penerapannya, pemenuhan standar Nasional PKPR ini tidak hanya 

menjadi tanggungjawab puskesmas, tetapi menjadi tanggung jawab semua 

pihak, mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, termasuk juga 
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dukungan dari lintas sektor, swasta dan masyarakat.  Topik yang dibahas 

dalam pelayanan kesehatan remaja salah satunya kesehatan reproduksi dan 

seksual meliputi ( Anatomi dan fisiologi organ reproduksi, kebersihan diri, 

perilaku seksual, masalah pacaran, Infeksi Menular Seksual IMS dan 

HIV/AIDS, Infeksi saluran reproduksi, kehamilan tidak diinginkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1  Alur rujukan Pelayanan konseling remaja, KemenKes (2011) 
 

  PKPR adalah program pemerintah yang dibawahi Dinas Kesehatan 

di tingkat Kabupaten/Kota, dikoordinas Dinkes tingkat Provinsi, untuk 

melayani kesehatan remaja. Program ini secara resmi telah berjalan sejak 

tahun 2003. Di tingkat lapangan, PKPR dijalankan oleh Puskesmas. Peran 

PKPR yaitu :  

1) Pemberian informasi dan edukasi 

2) Dilaksanakan di dalam gedung atau di luar gedung secara perorangan 

atau kelompok. 

3) Dilaksanakan oleh guru, pendidik sebaya yang terlatih mengunakan 

materi dari puskesmas 

4) Pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan penunjang dan rujukan 

konseling 

 

Rumah sakit/Panti 

Sosial/ Rehabilitasi 

Puskesmas PKPR 

REMAJA Konselor Sebaya Konselor/
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2) UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Ruang lingkup UKS adalah ruang 

lingkup yang tercermin dalam Tri Program Usaha Kesehatan Sekolah ( 

TRIAS UKS), yaitu sebagai berikut:  

1) Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat, baik fisik, mental 

sosial maupun Lingkungan. 

2) Pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah (guru, murid, 

pegawai sekolah, orang tua murid dan masyarakat sekitar).  

3) Penyuluhan kesehatan dan konseling 

2.5 Pendidikan Kesehatan 

2.5.1 Definisi Pendidikan Kesehatan 

 Pendidikan kesehatan yang efektif terjadi apabila dilakukan pada 

masyarakat yang membutuhkan solusi dari permasalahan kesehatan. 

Menurut Green (1991), kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi 

oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilau (behaviour causes) dan faktor 

luar lingkungan (nonbehaviour causes). Untuk mewujudkan suatu perilaku 

kesehatan, diperlukan pengelolaan manajemen program promosi kesehatan 

yang erat kaitannya dengan pendidikan kesehatan, dibagi menjadi dua tahap, 

yaitu tahap pengkajian atau penentuan diagnosis dan tahap implementasi 

dan evaluasi.  

 Dalam program promosi kesehatan dikenal dengan adanya model 

pengkajian dan penindaklanjutan (Precede-Proceed model) yang diadaptasi 

dari konsep Lawrence Green. Model ini mengkaji masalah perilaku manusia 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta cara menindaklanjutinya 

dengan berusaha mengubah, memelihara, atau meningkatkan perilaku 
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tersebut kearah yang lebih positif. Proses pengkajian atau pada tahap 

precede dan proses penindaklanjutan pada tahap proced. Dengan demikian 

seuatu program untuk memperbaiki perilaku kesehatan adalah penerapan 

keempat proses pada umumnya kedalam model pengkajian dan 

penindaklanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3. 2  Lawrence Green & Kreuter (1991) 

  Dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi 

atau perilaku tertentu. Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau 

terbentuk dari tiga faktor. 

1. Faktor predisposisi (presdiposing factor), merupakan faktor internal yang 

ada pada diri individu, keluarga,kelompok, atau masyarakat yang 
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mempermudah individu untuk berperilaku yang terwujud dalam 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. 

2. Faktor pendukung (enabling factors) yaitu lingkungan fisik, tersedia atau 

tidak fasilitas-fasilitas kesehatan. 

3. Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors) yaitu faktor yang menguatkan 

perilaku, yang terwujudnya dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, 

teman sebaya, orang tua, dan lain sebagainya. 

4. Ketiga faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor penyuluhan dan faktor 

kebijakan, peraturan serta organisasi yang masuk dalam ruang lingkup 

promosi kesehatan. 

2.5.2 Pentingnya Pendidikan Kesehatan 

  Masalah kesehatan menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik 

(nonperilaku) dan aspek nonfisik yang menyangkut perilaku kesehatan. 

Berdasarkan dua masalah kesehatan tersebut, digunakan dua pendekatan, 

pedekatan fisik dan nonfisik (melalui peningkatan perilaku). Kedua 

pendekatan tersebut harus sejalan, dalam memecahkan masalah kesehatan. 

Pemberian fasilitas fisik, tanpa diikuti oleh peningkatan dan kesadaran 

masyarakat, akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai, begitupun 

sebaliknya.  

 Pendidikan kesehatan reproduksi dan pada dasarnya merupakan 

upaya untuk memberikan pengetahuan tentag fungsi, system dan proses 

reproduksi sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia, 

sekaligus memantapkan moral, etika serta membangun komitmen agar tidak 

terjadi penyalagunaan organ reproduksi dan seksualitas mereka. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN ... IMROATUR ROHIS RIZQIYAH



34 

 

 

 

2.5.3 Metode pembelajaran dalam pendidikan kesehatan  

Notoatmojo (2003), menjelaskan dalam memilih metode pendidikan, 

harus diingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal 

dari sasaran . 

1. Metode Diskusi menggunakan Small Grup Discussion  

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif. Small Grup 

Discussion adalah percakapan yang direncanakan untuk dipersiapkan  

kelompok kecil (3-10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan 

oleh fasilitator atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok 

dan salah satu seseorang diantaranya memimpin diskusi tersebut 

(Maulana,2009). Tujuan small grup discussion agar semua anggota 

kelompok dapat bebas berpastipasi dalam diskusi maka formasi duduk 

para peserta diatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat berhadap-

hadapan atau saling memandang satu sama lain. Pemimpin diskusi juga 

berada diantara mereka sehingga tidak ada kesan paling tinggi dengan 

kata lain mereka harus pada taraf yang sama, sehingga tiap kelompok 

dapat dengan bebas menyuarakan pendapat mereka.  

1) Penggunaan Small Grup Discussion memenuhi ketentuan berikut : 

(1) Peserta diberi kesempatan saling mengemukakan pendapat  

(2) Problem dibuat menarik 

(3) Peserta dibantu mengemukakan pendapatnya.  

(4) Masalah perlu dikenal dan diolah 

(5) Ciptakan suasana informasi 

(6) Orang yang tidak suka bicara diberi kesempatan.  
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(7) Mengharapkan suasana informasi (Maulana,2009) 

2) Keuntungan Small Grup Discussion  

(1) Memungkinkan saling mengemukakan pendapat 

(2) Mengungkapkan pendapat yang demokratis  

(3) Memperluas pandangan  

(4) Membantu mengembangkan jiwa kepemimpinan 

3) Kekurangan Small Grup Discussion  

(1) Tidak dapa dipakai dalam kelompok yang besar 

(2) Peserta memperoleh informasi yang terbatas 

(3) Diskusi mudah berlarut-larut  

(4) Membutuhkan fasilitator yang terampil  

(5) Kemungkinan didominasi orang-orang yang terbiasa berbicara di 

depan umum 

2. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah sebuah metode pengajaran dengan menyampaikan 

informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa, yang 

umumnya mengikuti secara pasif (Simamora,2008). 

1) Persiapan  

Ceramah berhasil apabila penceramah menguasai materi yang 

diceramahkan sehingga persiapan dari penceramah benar-benar 

diperhatikan. Persiapan yang harus dilakukan diantaranya : 

mempelajari materi dengan sistematika yang baik, mempersiapkan 

alat bantu pengajaran, misalnya makalah singkat, slide, sound system, 

dan sebagainta  
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2) Pelaksanaan  

Kunci dari keberhasilan pelaksanaan ceramah adalah apabila 

penderamah dapat menguasai . Hal-hal yang perlu dilakukan 

diantaranya : sikap, dan penampilan yang meyakinkan, tidak ragu-

ragu dan gelisah, suara jelas dan keras, pandangan tertuju pada seluruh 

peserta, berdiri didepan (pertengahan) , dan menggunakan alat bantu 

lihat semaksimal mungkin (Notoatmojo,2005).  

3) Kelebihan metode ceramah adalah  

(1) Suasana menjadi tenang karena audience melakukan aktivitas 

yang sama, sehingga fasilitator dapat mengawasi audience 

sekaligus secara komprehensif. 

(2) Tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama 

namun dapat menerima materi dengan bersamaan. 

(3) Melatih para audience untuk pembelajaran secara audio dengan 

baik sehingga dapat menangkap dan menyimpulkan isi ceramah 

dengan cepat dan tepat. 

(4) Kekurangan metode ceramah adalah  

(5) Interaksi cenderung bersifat centered (berpusat pada penceramah) 

(6) Audience cenderung bersikap pasif 

(7) Jika terlalu lama akan membuat jenuh audience 

2.6 Konsep Perilaku  

2.6.1 Pengetahuan   

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai 

sesuatu.Lebih jelasnya, pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini 

terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek 
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tertentu. Penginderaan melalui panca indera manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan merupakan salah satu domain dari perilaku selain sikap 

dan tindakan/praktik. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan yang 

tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan (Notoatmojo,2007) 

1. Tahu (know) 

Mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu 

terhadap sesuatu yang spesifik dari keseluruhan bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang telah diterima.   

2. Paham (comprehension) 

Kemampuan untuk menggunakan materi yang menjelaskan, 

menyimpulkan dan sebagainya terhadap objek yang telah dipelajari. 

3. Aplikasi (application) 

Suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari 

pada kondisi yang sebenarnya. Aplikasi yang disini dapat diartikan 

sebagai penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya 

dalam konteks atau situasi yang nyata.  

4. Analisis (analysis) 

Suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau obyek kedalam 

komponen-komponen tetapi masih didalam satu struktur organisasi dan 

masih ada kaitannya satu sama lainnya, kemampuan analisis ini dapat 
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dilihat dari penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan, 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.  

5. Sintesis (synthesis) 

suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-

bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.   

6. Evaluasi (evaluation)  

Kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu 

obyek atau materi. Penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.   

Menurut Notoatmojo (2003) berpendapat, ada beberapa faktor 

pengetahuan, yaitu : 

1. Tingkat Pendidikan   

Jenis pendidikan adalah macam jenjang pendidikan formal yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar seseorang, sehingga 

tingkat pendidikan dan jenis pendidikan dapat menghasilkan suatu 

perubahan dalam pengetahuan seseorang. 

2. Budaya   

Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan, karena setiap 

budaya yang baru akan disaring sesuai atau tidak dengan budaya yang 

telah ada dan kepercayaan yang dianut.  

3. Pengalaman   

Pengalaman lebih luas karena seseorang tersebut dapat dipercaya 

menyelesaikan permasalahannya dari pengetahuannya. 
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4. Informasi  

Teori depedensi mengenai efek komunikasi massa, disebutkan bahwa 

media massa dianggap sebagai system informasi yang memiliki peranan 

penting dalam proses pemeliharaan, perubahan, dan konflik dalam 

tatanan masyarakat, kelompok atau individu dalam aktivitas sosial 

dimana media massa ini nantinya akan memepengaruhi fungsi kognitif, 

afektif, dan behavioral.  

5. Status sosial ekonomi  

Individu yang berasal dari keluarga yang berstatus sosial ekonominya 

baik dimungkinkan lebih memiliki sikap positif memandang diri dan 

masa depannya dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga dengan 

status ekonomi rendah.  

2.6.2 Sikap 

Sikap adalah termasuk respons atau perilaku tertutup seseorang 

terhadap stimulus yang ada, yang sudah melibatkan faktor pendapat atau 

emosi seseorang (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, 

dan sebagainya). Sikap juga mempunyai tingkatan-tingkatan berdasarkan 

intensitasnya, yaitu : 

1. Menerima (receiving) 

Menerima diartikan babhwa seseorang atau subjek mau menerima 

situmulus yang diberikan (objek). 

2. Menanggapi (responding) 

Menanggapi disini artinya memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

dihadapi seseorang. 
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3. Menghargai (valuing) 

Seseorang memberikan nilai positif terhadap objek atau stimulus 

bahkan mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk merespon. 

4. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab adalah berani mengambil semua resiko yang ada 

atas apa yang telah diyakininya termasuk berani mengambil resiko bila 

ada orang lain yang mencemooh. 

2.7 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1 Keyword Development Efektifitas Pendidikan Kesehatan 
reproduksi dan seksual dengan metode ceramah dan small grup discussion 
terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja 15-16 tahun 

 

  Kata kunci seperti di atas (Tabel 2.1) tersebut digunakan untuk mencari 

literatur artikel jurnal, Database EBSCO,Science Direct, Scopus, 

Proquest,Repository Universitas Airlangga, Repository Universitas Indonesia 

digunakan untuk mendapatkan artikel dan mengerucutkan pancarian berdasarkan 

judul, abstrak, dan hasil penelitian. Pada Science Direct didapatkan 134 jurnal, 

setelah membaca abstrak didapatkan 2 jurnal yang sesuai dalam penelitian ini. 

Pada EBSCO didapatkan 10 jurnal, pada Scopus didapatkan 23 jurnal dan terpilih 

2 jurnal yang sesuai dengan penelitian ini, pada Proquest ada 9 Jurnal, pada 

repository Universitas Airlangga didapatkan 7 jurnal, dan terpilih 2 jurnal, pada 

repository UI didapatkan 3 Jurnal setelah membaca dan menyesuaikan judul serta 

abstrak dipilih 1 jurnal yang sesuai dengan penelitian ini (Tabel 2.2) 

Sexual and reproductive health 
(kesehatan reproduksi dan seksual) 

Teen 
(Remaja) 

OR OR 

Sexuality and reproductive education 
(pendidikan kesehatan reproduksi dan 

seksual) 

Adolescence 
(Remaja) 
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No. Judul Penelitian Variabel  Jenis 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 The Impact of the Teen 
Outreach Program (TOP) 
on Sexual Intentions 
and Behaviors (Walsh-Buhi 
et al., 2016) 

- Adolescent 
- Sexual health; 

Reproductive health 
- Randomized  controlled 

trial 
- Pregnancy 
- Prevention 

Birth control 

Prospektif 
(Kohort) 

Metode TOP 
(Teen Outreach 
Program) lebih 
efektif dalam hal 
kesehatan untuk 
mencegah seks 
pranikah yang 
beresiko baik pada 
remaja laki-laki 
dan perempuan  

2 Pengaruh penyuluhan 
kesehatan dengan metode 
ceramah dan diskusi 
kelompok terhadap 
pengetahuan dan sikap 
mengenai kesehatan 
reproduksi remaja  (Gloria 
and Notoatmodjo, 2014)  

- Adolescent reproductive 
health 

- Lecture 
- Grup discussion 
- Knowledge 
- Attitudes  

quasi 
eksperimen non 

equivalent 
group 

Tidak ada 
perbedaan hasil 
antara penggunaan 
metode ceramah 
dan metode 
diskusi kelompok 
dalam 
meningkatkan 
pengetahuan dan 
sikap responden 

3 The effectiveness of group 
discussion method with or 
without facilitator in 
improving knowledge, 
attitude and motivation of 
teenager regarding pre 
marital sexual behavior 
(Handayani, Emilia and 
Wahyuni, 2009) 

- reproductive health 
education, 

- group discussion method 
-  teenager, pre marital 

sexual behavior 
- knowledge 
- attitude 
-  motivation 

quasi 
experimental 

Metode diskusi 
kelompok dengan 
fasilitator lebih 
efektif dalam 
meningkatkan 
motivasi, sikap 
dan motivasi 
remaja tentang 
perilaku seks 
pranikah 
dibandingkan 
metode diskusi 
kelompok tanpa 
fasilitator 

4 Studi Komparasi Metode 
Permainan Monopoli dan 
Ceramah terhadap 
Pengetahuan dan Sikap 
Tentang Kesehatan 
Reproduksi Pada Remaja 
dengan Pendekatan Planned 
Behavior Theory 
(Wahyu Tri Ningsih,2014) 

- Reproductive health 
- Adolescence 
- Knowledge 
- Attitude toward behaviour 
- Monopoly game method 
- Lecture method 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quasy 
Eksperiment 

Pendidikan 
kesehatan 
menggunakan 
metode monopoly 
lebih signifikan 
daripada metode 
ceramah terhadap 
perubahan 
pengetahuan dan 
sikap remaja 

Tabel 2.2 Keaslian Penelitian Efektifitas Pendidikan Seksual dan Reproduksi 
dengan Menggunakan Metode Ceramah dan Small Grup Discussion Terhadap 
Tingkat Pengetahuan Remaja Usia 15-17 tahun 
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6. Nationwide survey of 
contraceptive and sexually 
transmitted infection 
knowledge, attitudes and 
skills of university students  
in Portugal ( Reis et al, 
2012) 

Knowledeg 
Attitudes and skills about 
contraceptive methods and 
sexually transmission 
infections 
University student 
Survey descriptive study 

study 
Descriptive  

Metode IMB 
(information-
motivation 
behavioural skills) 
terbukti  telah 
memperbaiki 
perilaku seksual 
yang lebih 
aman,memperbaiki 
pengetahuan, dan 
mendorong 
motivasi (termasuk 
sikap, niat perilaku 
dan norma 
subjektif - 
dukungan sosial 
yang dirasakan 
Untuk melakukan 
tindakan) terhadap 
perilaku seksual 
yang beresiko. 
Analisis gender 
menunjukkan 
bahwa wanita 
memiliki 
pengetahuan yang 
lebih baik, dan 
sikap yang lebih 
baik, dan 
keterampilan yang 
lebih tinggi. 
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BAB 3 
 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
   

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Keterangan : Diukur     Tidak di ukur 

         

   

Gambar 3.1 Kerangka konsptual modifikasi Green (1991) efektifitas penyuluhan 
kesehatan metode ceramah dan small grup discussion 

 
    Menurut Laurence Green (1991), menjelaskan perilaku kesehatan 

ditentukan dari 3 faktor yaitu (1) Faktor predisposisi (predisposing factors), 

yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan,nilai-nilai 

Faktor Predisposisi 
 
 
 

3. Kepercayaan 
4. Keyakinan 
5. Nilai-nilai 

Faktor pendukung 
1. Ketersediaan sumber daya 

kesehatan 
2. Aksesbilitas sumber daya 

kesehatan 
3. Ketrampilan yang terkait 

dengan kesehatan 

Faktor pendorong 
1. Keluarga atau oragtua. 
2. Teman sebaya 
3. Guru  
4. Penyedia layanan 

kesehatan  
5. Petugas kesehatan 

pembelajaran secara audio 
dan terpusat 

1. Pengetahuan 
2. Sikap 

Perilaku Positif Sikap positif Pengetahuan meningkat 

Presepsi positif  

Penyerapan materi tentang reproduksi  dan seksual 

pendidikan kesehatan 
dengan metode ceramah 

pendidikan kesehatan dengan 
metode Small Grup 

Discussion 

Peningkatan stimulus 
untuk berpendapat 

Pemahaman pengetahuan tentang reproduksi dan seksual 
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dan sebagainya, (2) Faktor pendukung (enabling factors) yang terwujud 

dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau 

sarana kesehatan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) di sekolah, 

peraturan kelompok/pemerintah, keterampilan kesehatan yang terkait (3) 

faktor pendorong (reinforcing factors), pengaruh keluarga, teman sebaya, 

penyedia layanan kesehatan yang terwujud dalam sikap dan perilaku 

petugas kesehatan atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi 

dari perilaku masyarakat. Faktor pendorong merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan remaja tentang reproduksi dan 

seksual karena dalam implikasinya masih belum maksimal sebagimana 

dengan tujuannya (Budiono and Sulistyowati, 2013). Peningkatan aktifitas 

seksual dikalangan kaum remaja, tidak diiringi dengan peningkatan 

pengetahuan. Penyuluhan kesehatan sekolah Usaha kesehatan sekolah 

berfungsi sebagai lembaga penerangan agar siswa tahu bagaimana cara 

menjaga organ reproduksi dan memperoleh pendidikan seks yang sehat 

(Budiono and Sulistyowati, 2013). Upaya yang dilakukan untuk 

memperbaiki perilaku salah satunya dengan pemberian pendidikan 

kesehatan tentang reproduksi dan seksual yang idealnya disampaikan 

disekolah dengan alasan antara lain materi akan runut, remaja akan lebih 

memahami sejak dini tentang reproduksi dan seksual  (Choiroh et al, 2016). 

Pemilihan metode pendidikan harus dipertimbangkan keterbatasan waktu, 

biaya, tenaga, sarana serta kondisi pesertanya . Mayoritas petugas kesehatan 

memberikan materi dengan  metode ceramah dan menggunakan media cetak 

serta media elektronik LCD (Choiroh et al, 2016), namun untuk dapat 
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mengevaluasi materi yang telah disampaikan perlu adanya metode small 

grup discussion untuk pemantapan materi yang telah disampaikan oleh 

pemateri, karena diskusi kelompok telah terbukti manfaatnya sebagai 

metode sehingga pengetahuan remaja tentang reproduksi dan seksual dapat 

maksimal. Pendidikan kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan sikap tentang  alat reproduksi laki-laki dan perempuan, 

tanda-tanda pubertas, kehamilan, pengertian seks pra nikah, faktor penyebab 

seks pra nikah, pencegahan seks pranikah dan penyakit menular seksual dan 

HIV/AIDS. 

3.2 Hipotesis Penelitian  

1. Ada perbedaan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual 

setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah pada 

remaja 

2. Ada perbedaan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual 

setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode small grup disussion 

pada remaja 

3. Ada perbedaan sikap tentang kesehatan reproduksi dan seksual setelah 

diberikan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah pada remaja 

4. Ada perbedaan sikap tentang kesehatan reproduksi dan seksual setelah 

diberikan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah pada remaja  

5. Ada perbedaan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual 

antara metode ceramah dan small grup discussion pada remaja 

6. Ada perbedaan sikap tentang kesehatan reproduksi dan seksual antara 

metode ceramah dan small grup discussion pada remaja 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara yang akan dilakukan dalam 

proses penelitian (Hidayat, 2010). Pada bab metode penelitian ini akan 

disajikan antara lain : desain penelitian, populasi dan sampel, variabel 

penelitian, definisi operasional, alat dan bahan penelitian, instrumen 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengambilan dan 

pengumpulan data, cara analisis data, kerangka kerja, masalah etik dan 

keterbatasan penelitian. 

4.1 Desain Penelitian  

Tabel 4.1 Desain penelitian dengan pengaruh pendidikan kesehatan metode 
ceramah dan small grup discussion terhadap tingkat pengetahuan 
tentang reproduksi dan seksual di sekolah siswa kelas tanggal 11 
sampai tanggal 17 Juni 2017 

 
Subyek    Pra test         Perlakuan                     Pasca test 

 K-A       O      IA        OI-A 

 K-B        O          IB     OI-B 

    Time 1   Time 2   Time 3 
Keterangan : 

KA  : Subjek metode small grup discussion 

KB : Subyek metode ceramah 

O : Observasi/pengukuran sebelum perlakuan 

IA : Intervensi dengan metode small grup discussion 

IB : Intervensi dengan metode ceramah 

Desain penelitian ini menggunakan quasi experiment dengan 

rancangan penelitian ini melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok 

perlakuan (Nursalam, 2013). Pada penelitian ini, kedua kelompok akan 
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diberikan pre test diawal dan setelah kelompok perlakuan diberikan intervensi 

kedua kelompok akan dilakukan post test (Salim, 2014).  

4.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1  Populasi 

 Populasi adalah setiap subyek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam, 2013). Populasi target dalam penelitian adalah remaja  

usia 15-17 tahun. Populasi terjangkau adalah siswa kelas XI di SMK Negeri 

1 Bangil yang berjumlah 556 siswa. 

4.2.2 Sampel 

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat 

dipergunakan sebagai subyek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2013). 

Sampel yang digunakan harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pada 

penelitian ini, kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : Belum pernah 

mendapatkan penyuluhan tentang reproduksi dri petugas kesehatan. 

Perhitungan untuk menentukan jumlah peserta penelitian ini 

didasarkan rancangan penelitian menggunakan  Analisis daya apriori untuk 

memperkirakan ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan G-

power versi 3.1.9.2 (Faul et al, 2009). Pada kolom input parameter peneliti 

menggunakan two-sides test atau two tails dengan effect size sebesar 0,6 

tingkat alfa (α) 0,05. Peneliti memperkirakan besar sampel dari 556 

responden dengan kekuatan standar 95% didapatkan sebanyak 154 

responden yang dibagi menjadi 2 kelompok intervensi. Jadi, jumlah sampel 

dalam kelompok minimal 77 orang yang diberi intervensi ceramah dan 77 orang 

diberi intervensi small grup discussion. Untuk meningkatkan kualitas penelitian 
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dilakukan pemisahan intervensi antara kelompok perempuan dan kelompok laki-

laki. 

4.2.3 Sampling  

Sampling adalah proses menyeleksi populasi yang dapat mewakili 

populasi yang ada (Nursalam, 2013). Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini dengan cara  stratified random sampling. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah 556 orang, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin 

yaitu laki-laki = 267 orang dan perempuan = 289 orang. Jumlah sampel 

berdasarkan perhitungan didapatkan 154 orang dan di bagi menjadi 2 

kelompok  

Laki-laki  = 267/556 x 77 = 36,97 = 37 x 2 = 74 

Perempuan  = 289/556 x 77 = 40,02 = 40 x 2 = 80 

Jadi jumlah sampel masing-masing kelompok terdiri dari 37 orang 

laki-laki dan 40 orang perempuan dari tiap intervensi. 

Jadi jumlah sampel dalam kelompok terdiri dari 74 laki-laki dan 80 orang 

perempuan. Cara pengambilan sampel yaitu dengan cara :  

1) Membuat daftar nama baru dengan memisahkan nama siswa laki-laki dan 

perempuan 

2) Masing-masing daftar nama diberi nomor urut sesuai jumlah siswa, yaitu 

no 1-267 untuk siswa laki-laki dan 1-289 untuk siswa perempuan 

3) Membuat gulungan kertas sesuai jumlah siswa 

4) Mengundi siswa laki-laki yang akan dijadikan responden untuk masing-

masing kelompok yaitu dengan mengambil satu gulungan kertas dan 

dicatat nomor yang ditulis, kemudian gulungan tersebut dikembalikan 
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lagi, begitu seterusnya hingga jumlah sampel terpenuhi untuk kedua 

kelompok. 

5) Pada responden laki-laki yang mendapatkan nomer urut 1-37  di 

tempatkan pada kelompok ceramah dan nomer urut 38- 74 di tempatkan 

pada kelompok SGD 

6) Pada responden perempuan yang mendapatkan nomer urut 1-40 di 

tempatkan pada kelompok ceramah dan nomer urut 41-80 di tempatkan 

pada kelompok SGD   

4.3 Variabel Penelitian  

4.3.1 Variabel independen 

Variabel Independen adalah variabel yang nilainya menentukan 

variabel lain (Nursalam, 2013). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pendidikan kesehatan metode ceramah dan small grup discussion.  

4.3.2 Variabel Penelitian Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya 

ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2013). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap siswa tentang reproduksi dan 

seksual. 

4.3.3 Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan definisi berdasarkan karakteristik yang 

diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut (Nursalam, 2013). Perumusan 

definisi operasional dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel sebagai  berikut  
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Variabel Definisi  
Operasional 

Parameter 
 

Alat Ukur Skala Skor 

Variabel 
Independen :  
 
1. Metode 

ceramah  
 
 
 
2. metode  small 

grup 
discussion  

 

 

Penyampaian informasi 
secara lisan diselingi 
dengan tanya jawab 
 
 Metode  small grup 
discussion dengan cara 
mengumpulkan 
responden dalam suatu 
kelompok kecil dengan 
didampingi fasilitator.   

1. Metode Ceramah dilakukan sebanyak 1 kali 
selama 120 menit  

2. Metode Small Grup Discussion dilakukan 
sebanyak 1 kali pertemuan masing-masing 
selama 120 menit  

Materi yang diberikan: 
1) pengertian kesehatan reproduksi dan 

seksual 
2) pubertas 
3) anatomi dan fungsi organ reproduksi 
4) kehamilan 
5) faktor-faktor yang mempengaruhi 

hubungan seks pranikah 
6) dampak dari hubungan seks pranikah 
7) pencegahan seks pranikah 
8) penyakit infeksi menular seksual 

SAK - - 

Dependen : 
Pengetahuan 

Hasil pemahaman 
responden mengenai 
materi reproduksi dan 
seksual yang diingat 
setelah mendapatkan 
pendidikan kesehatan 

Jawaban responden tentang : 
1) pengertian kesehatan reproduksi dan 

seksual 
2) pubertas 
3) anatomi dan fungsi organ reproduksi 
4) kehamilan 
5) faktor-faktor yang mempengaruhi 

hubungan seks pranikah 
6) dampak dari hubungan seks pranikah 
7) pencegahan seks pranikah 
8) penyakit infeksi menular seksual 

Kuisioer Pengetahuan 
yang di modifikasi  
dari penelitian Ningsih 
(2014) 

Ordinal Jawaban 
Besar nilai 1  
Salah nilai 0 
Kriteria : 
Baik = 76-100% 
Cukup = 56-
75%  
Kurang = <55%  
 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Efektifitas Pendidikan Seksual dan Reproduksi dengan Menggunakan Metode Ceramah  
dan Small Grup Discussion terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia 15-17 tahun 
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Sikap  Pendapat remaja tentang 
kesehatan reproduksi dan 
seksual 

Sikap remaja tentang kesehatan 
reproduksi dan seksual 
1) Kognitif (berdasarkan pengetahuan, 

keyakinan berhubungan dengan cara 
mempresepsikan diri no. 1,2,5,6,8) 

2) Afektif (berdasarkan perasaan 
seseorang senang atau tidak senang 
sehingga menimbulkan hal positif 
maupun negatif no. 3,4,7) 

3) Konatif (aspek yang muncul adalah 
kecenderungan berperilaku sesuai 
dengan sikap seseorang no. 9,10,11) 
(Azwar 2005). 

Kuesioner 
sikap  yang di 
modifikasi dari 
penelitian Ningsih 
(2014) 

Ordinal Kriteria nilai 
sikap (x) 
- Kuartil 3≤×≤ 

Skor 
Maksimal 
=Sangat 
Positif 

- Median 
≤×<Kuartil 
3=Positif 

- Kuartil 1≤×< 
Median= 
Negatif 

- Skor 
Maksimal 
≤×Kuartil 1= 
Sangat 
Negatif 
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4.4 Instrumen Penelitian  

Kuesioner yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner yang 

dimodifikasi dari peneliti Ningsih (2014) yang telah diuji validitas. 

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Pertanyaan kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan remaja tentang reproduksi dan seksual, pertanyaan 

pengetahuan ini dimodifikasi dari penelitian dari Wahyu Tri Ningsih 

pada tahun 2014 di instrumen pengetahuan yang telah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas dengan angka reliabilitas 0.863 yang artinya 

valid dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Pertanyaan 

kuesioner untuk pengetahuan ini terdiri dari 15 pertanyaan. Jika 

jawaban benar kode 1 dan salah kode 0. Skor pengetahuan adalah : 

              Skor yang diperoleh 
Skor pengetahuan                 x 100%  
       Skor maksimal  
 

Rumus diatas diinterpretasikan sebagai berikut :  

Kurang : Jika hasil perhitungan didapat sebesar < 56%  

Cukup : jika hasil perhitungan didapat sebesar 56 % - 75%  

Baik : jika hasil perhitungan didapat sebesar 76 % - 100%  

2. Pertanyaan kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui sikap remaja 

tentang perilaku seksual yang dimodifikasi dari penelitian Wahyu Tri 

Ningsih tahun 2014 di instrumen sikap telah dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas dengan angka reliabilitas 0.754 yang artinya valid dan 

dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Pertanyaan kuesioner untuk 

pengetahuan ini terdiri dari 11 pertanyaan dan dihitung berdasakan 

Skala likert dinilai sebagai berikut :  
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1)  Untuk pertanyaan positif :  

Sangat Setuju (SS)   = diberi nilai 4  

Setuju (S)    = diberi nilai 3  

Tidak Setuju (TS)   = diberi nilai 2  

Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi nilai 1  

2)  Untuk pertanyaan negatif :  

Sangat Setuju (SS)   = diberi nilai 1  

Setuju (S)     = diberi nilai 2  

Tidak Setuju (TS)   = diberi nilai 3  

Sangat Tidak Setuju (STS)  = diberi nilai 4  

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SMKN 1 Bangil pada tanggal 19 Juli 

sampai 22 Juni 2017. 

4.6 Prosedur Pengumpulan Data 

 Penelitian ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan surat pengantar 

dari Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang ditujukan 

kepada Badan Kesatuan Bangsa Politik kabupaten Pasuruan untuk 

mendapatkan izin pengambilan data awal. Setelah mendapat izin dari Badan 

Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, peneliti meminta 

data awal di puskesmas Raci Pasuruan dan di SMKN 1 Bangil, setelah data 

awal terkumpul peneliti kepala sekolah SMKN 1 Bangil untuk mengadakan 

penelitian.  

Dalam melakukan penelitian ini,  peneliti bekerja sama dengan pihak 

kesiswaan dan guru BK (bimbingan konseling). Peneliti menggambil 

sampel dengan kriteria yang ditetapkan dan membagi menjadi 2 kelompok 

yakni kelompok ceramah dan kelompok small grup discussion dan membagi 

lagi antara kelompok perempuan yang dan kelompok laki-laki yang 
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mendapat perlakuan. Jumlah responden sebanyak 154 orang merupakan 

perwakilan dari masing-masing kelas XI yang kemudian di kumpulkan di 

dalam ruang pertemuan, dengan persetujuan Kepala Sekolah dan 

pertimbangan untuk responden agar lebih mudah menerima materi dari 

peneliti maka pemberian pendidikan kesehatan dilakukan sebelum jam 

pelajaran dimulai. 

 Setelah terpilih menjadi responden, peneliti melakukan pendekatan ke 

responden untuk menjelaskan maksud penelitian dan pengisian informed 

consent. Kemudian tanggal 19 Agustus 2017 setelah mendapat persetujuan 

dari responden, peneliti membagikan pretest melalui yang dikoordinir oleh 

ketua kelas setelah itu peneliti mengumpulkan kelompok intervensi di ruang 

pertemuan untuk diberikan materi tentang  kesehatan reproduksi dan seksual 

menggunakan metode ceramah dan media yang digunakan adalah handout 

Kemudian diberikan waktu 25 menit untuk mengisi kuesioner pre-test, 60 

menit kegiatan dengan metode ceramah. 

Metode small grup discussion dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan 

yaitu pada tanggal 20 Agustus 2017 dilaksanakan satu hari setelah metode 

ceramah. Untuk small grup discussion peserta dibagi dalam 7 kelompok 

perempuan dimana terdapat 4 orang per kelompok dan 6 kelompok laki-laki 

beranggotakan 5 orang untuk 5 kelompok dan 4 orang untuk kelompok 

selanjutnya. Penentuan jumlah kelompok tersebut berdasarkan jumlah ideal 

kelompok pada metode SGD yaitu 3-10 orang dengan pertimbangan untuk 

keefektifan diskusi (Wilson, 2013). Proses small grup discussion diawali 

dengan pretest selama 25 menit selanjutnya tahap pendahuluan dimana 
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fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan small grup discussion, 

menjelaskan kontrak waktu, menyebutkan materi yang akan dibahas saat 

proses small grup discussion serta membagikan materi berupa handout. 

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan, ditahap ini fasilitator memberikan 

contoh kasus yang sesuai dengan topik yang sudah diberikan dan diberi 

waktu 60 menit setelah proses diskusi selesai responden mewakilkan salah 

satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi di depan responden 

lainnya, moderator mengkondisikan selama masa presentasi dengan 

memberikan kelompok lain bertanya setelah selesai notulen dapat 

membacakan kesimpulan selama proses diskusi. Selanjutnya dilakukan 

post-test 1 hari setelah intervensi . 

4.7 Cara Analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudia dilakukan pengolahan data melalui 

tahap: 

1. Pengelolaan Data 

1) Editing, yaitu memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh 

atau dikumpulkan dari responden kemudian diteliti apakah terdapat 

kekeliruan dalam pengisiannya, sudah terisi lengkap atau belum 

tahap dimana peneliti memeriksa kelengkapan data responden. 

Dalam penelitian ini, kelengkapan tersebut meliputi data persetujuan 

(informed consent),kelengkapan lembar kuisioner, serta kelengkapan 

isian item oleh responden.  

2) Coding adalah memberi tanda atau kode anatar kelompok laki-laki 

dan perempuan pada setiap kuisioner yang masuk dalam kategori 
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yang diteliti dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan 

tabulasi dan analisa data. 

3) Tabulating , membuat tabel distribusi frekuensi dan prosentase untuk 

variabel-variabel penelitian menggunakan komputer. 

4) Entry yaitu dengan memasukkan data hasil tabulasi yang sudah 

dilakukan dalam program komputer. 

2. Analisis data 

1) Analisis Deskriptif. 

Analisis univariat yang digunakan adalah analisis univariat pada 

setiap variabel dependen dan variabel independen. Variabel 

penelitian memiliki data berskala ordinal (katagorik). 

2) Analisis Statistik 

 Menggunakan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test dan Mann 

Whitney u Test.  
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4.8  Kerangka Operasional  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan pengambilan sampel dengan metode random 
sampling dan didapatkan 154 orang yang terbagi dari kelas XI   

Melakukan pengukuran awal pre-test pengetahuan siswa 
tentang kesehatan reproduksi dan seksual dengan kuesioner  

Kelompok ceramah 
sebanyak 77 responden   

Kelompok small grup 
discussion sebanyak 77  

Diberikan intervensi 
pendidikan kesehatan 
tentang reproduksi dan 
seksual berupa Small Grup 
Discussion 1 kali 
pertemuan 

Melakukan pengukuran awal pre-test pengetahuan 
siswa tentang kesehatan reproduksi dan seksual 
dengan kuesioner  

Diberikan intervensi 
pendidikan kesehatan 
tentang reproduksi dan 
seksual berupa ceramah 1 
kali pertemuan 

 

Melakukan pengukuran akhir pos-test 
pengetahuan siswa tentang kesehatan 
reproduksi dan seksual dengan kuesioner . 

Analisa Data : Uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test dan Mann Whitney u 
Test 

Hasil Penyajian 
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4.9 Etika Penelitian 

 Setelah ujian proposal disetujui dan melalui proses revisi yang 

disetujui dosen pembimbing maka akan diajukan proses telaah etik di 

Universitas Keperawatan Universitas Airlangga. Setelah mendapatkan surat 

keterangan lolos kaji etik dengan No. 436-KEP, peneliti mengajukan surat 

permohonan penelitian untuk mendapatkan rekomendasi dari Dekan 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan permintaan izin dari 

Kepala SMKN 1 Bangil. Setelah mendapatkan persetujuan peneliti 

melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika. Secara umum 

prinsip etika dalam penelitian / pengumpulan data meliputi : 

1. Lembar Persetujuan (Informed consent) 

Berisi tentang maksud dan tujuan peneliti untuk melakukan langkah 

penelitian dan meminta kepada responden dengan pendekatan yang bijak, 

tidak memaksakan kehendak dan berlaku secara proporsional. Langkah 

selanjutnya responden diminta untuk mendatangani lembar persetujuan. 

Dalam penelitian ini informed consent diberikan kepada orangtua 

responden. 

2. Tanpa nama (anonimity) 

Penelitian ini tidak akan mencantumkan nama repondem untuk menjaga  

kerahasiaan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data.  

3. Kerahasiaan (confidentiality)  

Informasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dijamin 

kerahasiaanya. Data hanya akan disajikan kepada kelompok yang 

berkepentingan dalam penelitian ini. 
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4. Asas menepati janji (fidelity) 

Ners memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kesepakatan 

yang telah disepakati.  

5. Otonomi (autonomy) 

Kebebasan dalam memilih atau menerima suatu tanggung jawab terhadap 

pilihannya sendiri.  

6. Bebas (freedom) 

Perilaku tanpa tekanan dari luar, memutuskan sesuatu tanpa tekanan dan 

paksaan pihak lain. 

7. Tidak merugikan (nonmaleficience)  

Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis 

pada klien.  

8. Keadilan (Justice) 

Keadilan dalam penelitian ini, diterapkan dengan memenuhi hak subjek 

untuk mendapatkan penanganan yang sama dan adil, dengan memberikan 

kesempatan yang sama dan menghormati  

4.10 Keterbatasan Penelitian  

1. Penelitian ini hanya dilakukan di salah satu SMK Negeri Kota Bangil 

2. Jumlah responden dalam penelitian masih terbatas  

3. Penelitian ini hanya sebatas meneliti pengetahuan dan sikap   

4. Penelitian ini hanya melihat perbedaan pengetahuan dan sikap pada gender 

yang berbeda namun tidak membandingkan antara kedua gender 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian tentang Efektifitas Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi dan Seksual dengan Menggunakan Metode Ceramah dan 

Small Grup Discussion terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia 16-

17 Tahun yang telah dilaksanakan pada tanggal 19-22 Juli 2017 di SMKN 1 

Bangil. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan interpretasi 

pada variabel yang diteliti. 

5.1 Hasil Penelitian  

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

SMK Negeri 1 Bangil adalah salah satu SMK Negeri favorit yang berada di 

Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. SMK Negeri 1 Bangil ini terletak di 

jalan Jl. Tongkol No.3 Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. 

SMKN 1 Bangil memiliki 1576 siswa yang terbagi dalam 7 kompetisi 

keahlian yaitu kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan, Multimedia, 

Busana Butik, Elektronika, Listrik, Broadcasting, Teknik Otomotif.  

Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan salah satu pendidikan 

kesehatan yang masuk dalam tiga program pokok UKS (TRIAS UKS). 

Pendidikan kesehatan reproduksi masuk dalam KTSP 2013 yaitu pada Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah 

Keatas/Kejuruan. Pada sekolah Dasar diberikan di kelas VI pada mata pelajaran 

IPA dan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  yang 

membahas alat reproduksi, proses menstruasi dan kehamilan, cara menjaga 

kebersihan alat reproduksi, pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan 
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di kelas VII dengan materi alat reproduksi, fungsi reproduksi,penyakit seksual 

menular dan bahaya seks bebas pada SMK diberikan pada pelajaran Bimbingan 

Konseling tentang pubertas. SMKN 1 Bangil menerapkan kurikulum 2013 

untuk siswa kelas XI . Bimbingan konseling yang dilakukan di SMK Negeri 1 

Bangil sebatas bimbingan berdasarkan kasus yang terjadi, dan belum ada jadwal 

khusus untuk dilakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan tidak ada 

buku pegangan untuk materi tersebut. 

Kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan resporduksi berupa 

kegiatan UKS dan pembinaan ekstrakulikuler PIK-R, namun hal itu tidak 

berjalan dengan sepertinya dikarenakan tidak adanya ruangan,media,sumber 

daya manusia  untuk terbentuknya UKS di SMK Negeri 1 Bangil, sehingga  

siswa tidak mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi. 
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5.1.2 Data demografi penelitian 

Tabel 5.1 Distribusi Karateristik Responden di SMK Negeri 1 Bangil 19 -
22 Juli 2017 
 

  Metode Ceramah Metode SGD 
Karakteristik n = 77 % n = 77 % 

I Data Responden     

 Jenis Kelamin     

 Perempuan 40 51,95% 40 51,95%% 

 Laki-laki 37 48,05% 37 48,05%% 

 Umur     

 16 Tahun 26 33,77% 17 22,08% 

 17 Tahun 61 79,22% 64 83,12% 

 Agama      

 Islam 77 100% 77 100% 

 Tanda Pubertas     

 Sudah Menstruasi 40 100 % 40 100 % 

 Sudah Mimpi Basah 37 100 % 37 100 % 

II  Data Ayah Responden      

 Pendidikan     

 Dasar 30 11,68 % 35 13,64 % 

 Menengah 8 3,12 % 5 1,95 % 

 Tinggi 39 15,19 % 37 14,42 % 

 Pekerjaan     

 Bekerja 69 26,89 % 68 26,49 % 

 Tidak Bekerja 8 3,12 % 9 3,506 % 

 Agama      

 Islam 77 100 % 77 100 % 

III  Data Ibu  Responden     

 Pendidikan     

 Dasar 29 11,30 % 44 57,14 % 

 Menengah 48 18,70 % 29 37,66 % 

 Tinggi 0 0 % 4 5,194 % 

 Pekerjaan     

 Bekerja 17 22,08 % 36 48,1 % 

 Tidak Bekerja 60 85,71 % 41 58,57 % 

 Agama      

 Islam 77 100 % 77 100% 

IV  Penghasilan Orang Tua     

 < 1 Juta 29 23,33 % 28 21,56 % 

 1 - < 2 Juta 24 18,48 % 20 16,94 % 

 2- < 3 Juta 13 10,01 % 7 5,39 % 

 3 ≥ Juta 7 5,39 % 21 16,17 % 
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Tabel 5.1 Menunjukkan bahwa pada kedua kelompok intervensi 

sebagian besar responden berumur 17 tahun sebanyak 79,11%dan sudah 

memasuki masa pubertas. Data orangtua menunjukkan sebagian besar 

responden berpendidikan cukup/kurang yaitu, orangtua yang bekerja 

mayoritas pada ayah sebanyak 53,38% dan ibu tidak bekerja sebanyak 

85,71% dan berpenghasilan diatas <1 juta  sebanyak 43,89%  data diatas 

menunjukkan bahwa persentase tertinggi dari variabel jenis kelamin yaitu 

perempuan sebanyak 65 responden (59%). Hal ini menunjukkan responden 

pada lingkungan yang berpendidikan menengah dengan ekonomi yang kurang. 

Semua responden beragama islam. 

5.1.3 Efektifitas Metode Ceramah dan Small Grup Discussion terhadap 
Pengetahuan tentang Kesehatan Repoduksi dan Seksual pada Remaja   
Tabel 5.2 Distribusi tingkat pengetahuan remaja sebelum dan sesudah 
diberikan pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dan small grup 
discussion di SMKN 1 Bangil tanggal 19 Juni- 22 Juli 2017. 

No 
Tingkat 

Pengetahuan 

Kelompok 
Ceramah SGD 

Pretest Posttest Pretest Posttest 
  f  % F % F % F % 
1 Kurang 68 88,31 29 37,67 47 61,03  23 17,71  
2 Cukup 7 9,09 39 50,65 30 38,96  17 22,08  
3 Baik 2 2,59 9 11,69 0 0  37 48,05  

Total 77 100 77 100  77 100  77 100  
Mean 10,68 11,91  
Standar Deviasi       2,274                                   3,491 
Uji Wilcoxon p=0,000 p=0,000  
Uji Mann Whitney  p= 0,000 
 

Tabel 5.2 menunjukkan sebelum dilakukan intervensi dengan metode 

ceramah, pengetahuan tentang reproduksi dan seksual sebagian besar 

responden berada pada kategori kurang 68 responden (88,31%). Sementara 

pada kelompok intervensi metode SGD sebanyak 47 responden (61,03%) 

pada kategori kurang.  
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Setelah dilakukan intervensi metode ceramah terjadi peningkatan pada 

post test yaitu sebagian besar berada pada kategori cukup 39 responden 

(50,65%). Sedangkan pada kelompok intervensi metode SGD terjadi 

peningkatan dari kategori kurang menjadi baik yaitu sebanyak 37 responden 

(48,5%).  

Analisis menggunakan uji Wilcoxon Rank Test pada pre-test dan post-

test pada kedua kelompok intervensi menghasilkan nilai p=0,000 (<0,05), 

yang artinya terjadi peningkatan pengetahuan tentang reproduksi dan seksual 

secara signifikan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa metode ceramah dan SGD masing-

masing dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada 

remaja. Perbedaan post-test antara dua kelompok dianalisis menggunakan uji 

Mann Whitney mendapatkan nilai p=0,000 (p<0,05), yang menunjukkan ada 

perbedaan antara kelompok metode ceramah dan kelompok SGD terhadap 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja. Artinya 

H1 diterima terdapat perbedaan metode ceramah dan SGD terhadap 

pengetahuan tentang reproduksi dan seksual pada remaja.  
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5.1.4  Efektifitas Metode Ceramah dan Small Grup Discussion terhadap 

Pengetahuan tentang Kesehatan Repoduksi dan Seksual pada Remaja 

Laki-laki. 

Tabel 5.3 Distribusi tingkat pengetahuan remaja laki-laki sebelum dan 
sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dan 
small grup discussion di SMKN 1 Bangil tanggal 19 Juni- 22 Juli 2017. 

No 
Tingkat 

Pengetahu
an 

Kelompok 
Ceramah SGD 

Pretest Posttest Pretest Posttest 
  F % F % F % f % 
1 Kurang 31 83,78 8 21,62 35 94,59  22 59,46  
2 Cukup 5 13,51 23 62,16 2 5,41 11 29,73  
3 Baik 1 2,70 6 16,22 0 0  4 10,81  

Total 77 100 77 100  77 100  77 100  
Mean 10,68 11,91  
Standar Deviasi       2,274                                3,491 
Uji Wilcoxon p=0,000 p=0,000  
Uji Mann 
Whitney  

p= 0,000 

 
Tabel 5.3 menunjukkan jumlah responden yang memiliki kategori 

kurang dalam tingkat pengetahuan sebelum dilakukan intervensi, pada 

metode ceramah didapatkan 31 responden (83,78%) dan pada metode 

SGD didapatkan sebanyak 35 responden (94,59%). 

Hasil setelah dilakukan intervensi, terdapat peningkatan pada post 

test. Setelah dilakukan intervensi metode ceramah terjadi peningkatan 

pada kategori cukup sebanyak 23 responden (62,16%) sedangkan pada 

kelompok dengan metode SGD didapatkan 22 responden (59,46%) dengan 

kategori cukup. 

Analisis menggunakan hasil uji Wilcoxon Rank Test pada pre-test 

dan post-test pada kedua kelompok intervensi menghasilkan nilai p=0,000 

(<0,05), yang artinya sebelum intervensi dan setelah intervensi terjadi 

peningkatan pengetahuan tentang reproduksi dan seksual.  
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Perbedaan post-test antara dua kelompok pada responden laki-laki 

dianalisis menggunakan uji Mann Whitney di dapatkan nilai p=0,000 

(p<0,05), yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

kelompok metode ceramah dan kelompok SGD terhadap pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja.  

5.1.1 Efektifitas Metode Ceramah dan Small Grup Discussion terhadap 

Pengetahuan tentang kesehatan repoduksi pada remaja perempuan 

Tabel 5.4 Distribusi tingkat pengetahuan remaja perempuan sebelum dan 
sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dan 
small grup discussion di SMKN 1 Bangil tanggal 19 Juni- 22 Juli 2017. 

Tabel 5.4 menunjukkan sebelum dilakukan intervensi sebagian 

besar responden berada pada kategori kurang yaitu (95%) pada kelompok 

ceramah dan (55%) pada kelompok SGD. Setelah dilakukan intervensi 

terjadi peningkatan pada post test sebanyak (50%) pada kategori cukup, 

sedangkan pada kelompok SGD terdapat peningkatan pada kategori baik 

menjadi 33 orang (82,5%). Analisis menggunakan hasil uji Wilcoxon Rank 

Test pada posttest pada kedua kelompok menghasilkan nilai p=0,000 

(<0,05), yang artinya setelah terdapat peningkatan pada pengetahuan 

responden setelah dilakukan intervensi.  

No 
Tingkat 

Pengetahuan 

Kelompok 
Ceramah SGD 

Pretest Posttest Pretest Posttest 
  f % F % F % F % 
1 Kurang 38 95 21 52,5 28 70  1 2,5  
2 Cukup 2 5 16 40 12 30 6 15  
3 Baik 0 0 3 7,5 0 0  37 92,5  
Total 40 100 40 100  40 100  40 100  
Mean 9,80 14,75  
Standar Deviasi                1,984                             2,090 
Uji Wilcoxon p=0,000   p=0,000  

Uji Mann Whitney  p= 0,000 
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Perbedaan antara dua kelompok pada responden perempuan 

dianalisis menggunakan uji Mann Whitney mendapatkan nilai p=0,000 

(p<0,05), yang artinya terdapat perbedaab yang signifikan antara kedua 

metode. 

5.1.2 Analisis Efektifitas Metode Ceramah dan Small Grup Discussion 

terhadap Sikap tentang kesehatan repoduksi pada remaja  

Tabel 5.5 Distribusi sikap remaja sebelum dan sesudah diberikan 
pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dan small grup discussion 
di SMKN 1 Bangil tanggal 19 Juni- 22 Juli 2017 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa sikap responden kelompok ceramah 

dan SGD ketika sebelum dilakukan inervensi sebagian besar mempunyai 

sikap yang positif, dimana kelompok ceramah terdapat 40 responden 

(51,95%) sedangkan kelompok SGD 21 responden (27,27%). 

Setelah dilakukan intervensi terjadi peningkatan sikap pada kedua 

kelompok yaitu 39 responden (50,65%) meningkat menjadi sangat positif 

pada kelompok ceramah dan 76 responden (98,70%) pada kelompok SGD. 

Efektifitas pendidikan kesehatan reproduksi melalui metode ceramah  

terhadap sikap remaja dapat dilihat dari hasil uji Wilcoxon Rank Test antara 

pretest dan post-test. Intervensi metode ceramah yaitu 0,017 (p<0,05) yang 

No Sikap 
Kelompok 

Ceramah Small grup discussion 
Pretest Posttest Pretest Posttest 

  F % F % F % F % 
1 Sangat Negatif 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Negatif 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Positif 40 51,95 38 49,35 21 27,27 1 1,30 

4 Sangat positif 37 48,05 39 50,65 56 72,73 76 98,70 

Total 77 100 77 100 77 100 77 100 
Mean 49,09 54,00  
Standar Deviasi 3,924 5,592  
Uji Wilcoxon p= 0,017 p= 0,000  
Uji Mann Whitney  p=0,000 
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artinya ada peningkatan sikap yang signifikan setelah diberikan intervensi 

sedangkan pada kelompok SGD didapatkan nilai p=0,000 (p<0,05) 

menunjukkan ada peningkatan setelah dilakukan intervensi. Hasil ini 

menunjukkan bahwa metode ceramah dan SGD masing-masing dapat 

meningkatkan sikap tentang kesehatan reproduksi dan seksual.  

Perbedaan antar dua kelompok intervensi dianalisis menggunakan 

uji Mann Whitney, menunjukkan sikap pada kedua kelompok saat post-test 

yaitu 0,000 (p<0,05), yang artinya ada perbedaan pada sikap remaja setelah 

diberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual antara kelompok 

ceramah dan kelompok SGD. Artinya H1 diterima bahwa terdapat 

perbedaan metode ceramah dan SGD terhadap sikap remaja tentang 

kesehatan repoduksi dan seksual. Jadi metode SGD lebih baik digunakan 

untuk meningkatkan sikap tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada 

remaja.  

5.1.3 Efektifitas Metode Ceramah dan Small Grup Discussion terhadap 

Sikap tentang kesehatan repoduksi pada remaja Laki-laki 

Tabel 5.6  Distribusi sikap remaja laki-laki sebelum dan sesudah diberikan 
pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dan small grup discussion 
di SMKN 1 Bangil tanggal 19 Juni- 22 Juli 2017 
 

No Sikap 

Kelompok 
Ceramah SGD 

Pretest Posttest Pretest Posttest 
F % F % F % f % 

1 Sangat Negatif 0 0% 0   0%   0 0% 0 0% 
2 Negatif 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3 Positif 17 45,96% 14 37,84% 2 5,46% 1 2,70% 
4 Sangat Positif 20 54,05%  23 62,16% 25 67,57% 36 97,30% 

Total 37 100 37 100 37 100 37 100 
Uji Wilcoxon p=0,653 p=0,000  
Standar Deviasi    
Uji Mann Whitney  p=0,000 
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Tabel 5.6 menunjukkan bahwa sikap responden laki-laki terhadap 

pendidikan kesehatan repoduksi dan seksual pada kelompok ceramah dan 

kelompok SGD ketika pretest sebagian besar sangat positif, yaitu sebanyak 

20 orang (54,05%) pada kelompok ceramah dan 25 orang (67,57%) pada 

kelompok SGD. Pada saat post-test terjadi peningkatan  sikap yang sangat 

positif pada kelompok ceramah sebanyak 23 orang (62,16%) pada 

kelompok ceramah dan 36 (97,30%) orang pada kelompok SGD. 

Efektifitas pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dan SGD dapat 

dilihat dari hasil uji Wilcoxon Rank Test antara intervensi kelompok 

ceramah saat pretest dan post-test yaitu 0,653 (p>0,05) yang artinya tidak 

ada peningkatan yang signifikan setelah diberikan ceramah. Sedangkan 

pada kelompok SGD didapatkan hasil p=0,000 (p<0,05) yang artinya ada 

perbedaan sikap pada kelompok SGD setelah diberikan intervensi. Hasil 

uji Mann Whitney saat post-test pada kedua kelompok yaitu p=0,000 

(p<0,05), yang artinya ada perubahan yang signifikan pada sikap remaja 

laki-laki terhadap kesehatan reproduksi. 
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5.1.4 Efektifitas Metode Ceramah dan Small Grup Discussion terhadap 

Sikap tentang kesehatan repoduksi pada remaja Perempuan 

Tabel 5.7. Distribusi sikap remaja perempuan sebelum dan sesudah 
diberikan pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dan small grup 
discussion di SMKN 1 Bangil tanggal 19 Juni- 22 Juli 2017 
 

No Sikap 

Kelompok 
Ceramah SGD 

Pretest Posttest Pretest Posttest 
F % F 0% F % f % 

1 Sangat Negatif 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2 Negatif 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3 Positif 24 40% 12 30% 19 47,5% 0 0% 

4 Sangat Positif 16 
60% 

28 
70% 

21 
52,5% 

40 
100
% 

Total 40 100 40 100 40 100 40 100 
Mean  54,05  
Standar Deviasi                               3,721 
Uji Wilcoxon p= 0,002 p= 0,000 
Uji Mann Whitney  p=0,000 

Tabel 5.7 menunjukkan sebelum dilakukan intervensi pada 

responden perempuan kategori sikap kelompok metode ceramah sebagian 

besar di kategori positif sebanyak 24 orang (76,47%) dan pada kelompok 

SGD sebagian besar pada kategori sangat positif sebanyak 21 orang 

(52,5%). Sikap remaja perempuan setelah dilakukan intervensi berada di 

kategori positif yaitu sebanyak 28 orang (70%) pada kelompok ceramah 

dan 40 orang (100%) pada kelompok SGD. Hasil ini dapat dilihat dari uji 

Wilcoxon Rank Test antara kelompok ceramah saat pretest dan posttest 

yaitu 0,002 (p>0,05) yang artinya ada peningkatan yang signifikan setelah 

diberikan ceramah, pada kelompok intervensi SGD didapatkan hasil dari 

uji Wilcoxon Rank Test p=0,000 (p>0,05) yang artinya ada peningkatan 

sikap pada kelompok SGD setelah diberikan intervensi dan sebelum 

diberikan intervensi. Hasil uji Mann Whitney saat post-test pada kedua 

kelompok yaitu 0,000 (p>0,05), hal ini menunjukkan ada perbedaan yang 
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signifikan pada sikap remaja perempuan setelah dilakukan intervensi 

terhadap kesehatan reproduksi dan seksual. 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Efektifitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual dengan 

Metode Ceramah dan Small Grup Discussion terhadap Tingkat 

Pengetahuan Remaja Usia 16-17 Tahun 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada perbedaan 

yang signifikan pada efektifitas metode ceramah dan small grup discussion 

terhadap tingkat pengetahuan remaja setelah diberikan intervensi. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Hamann et al (2012) bahwa ketika dalam 

kelompok yang lebih kecil,  responden merasa diskusi menjadi lebih 

kondusif saat proses  pembelajaran dan dapat menstimulus pemikiran yang 

kritis. Hal ini bisa terjadi karena pembentukan pengetahuan dalam 

(Precede-Proceed model) yang diadaptasi dari konsep Lawrence Green 

merupakan bagian dari faktor predisposisi (presdiposing factor) atau faktor 

internal yang ada pada diri individu, keluarga, kelompok, yang 

mempermudah untuk membentuk sikap dan perilaku. Pengetahuan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya umur, faktor pendidikan, 

pengalaman dan sumber informasi (Notoatmojo, 2003). Faktor umur pada 

responden dalam penelitian ini presentase terbesar di umur 17 tahun dan 

berada di tingkat remaja akhir.  

Faktor pendidikan berpengaruh pada pengetahuan responden 

tentang kesehatan reproduksi dan seksual karena dalam hal ini sistem 

pendidikan menerapkan kurikulum 2013 yang menerima materi tentang 
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kesehatan reproduksi yang berdasarkan KTSP 2013 yaitu pada Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah 

Atas/Kejuruan. Pada sekolah Dasar diberikan di kelas VI pada mata pelajaran 

IPA dan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  yang 

membahas alat reproduksi, menolak perlakuan seksual, cara menjaga 

kebersihan alat reproduksi, pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan 

di kelas VII dengan materi alat reproduksi, fungsi reproduksi,penyakit seksual 

menular dan bahaya seks bebas pada SMA diberikan pada kurikulum 

Bimbingan Konseling dan pelajaran biologi, sedangkan SMK hanya 

mendapatkan materi tentang pubertas pada kurikulum bimbingan konseling. 

Pengalaman responden merupakan faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan terutama tentang perkembangan pada remaja. Responden telah 

melalui masa pubertas dengan normal dan melalui tahap-tahap pekembangan 

yang telah di lalui saat pubertas. Faktor lain yang mempengaruhi adalah 

sumber informasi yang diperoleh, seluruh responden telah mendapatkan 

informasi dari guru mereka saat memasuki sekolah dasar namun dalam 

penelitian ini seluruh responden belum menerima informasi dari petugas 

kesehatan.   

Pengetahuan responden tentang kesehatan reproduksi sebagian 

besar menunjukkan kategori cukup, tetapi bila dilihat dari jawaban 

responden materi tentang penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak 

diinginkan, menstruasi sebagian besar responden menjawab salah. Hal ini 

disebabkan antara lain responden belum mendapatkan materi tentang 

penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan secara formal 
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melalui kurikulum pendidikan sekolah, selain itu SMKN 1 Bangil juga 

menerapkan kurikulum kesehatan reproduksi pada kurikulum bimbingan 

konseling dan tanpa berpegangan buku bacaan. Pertanyaan yang paling 

banyak dijawab benar adalah pertanyaan tentang pubertas, hal ini 

disebabkan responden mengalami sendiri tahap-tahap pubertas dan telah 

menerima materi dari sekolah. 

Secara statistik terdapat perbedaan pada intervensi kedua 

kelompok, dengan perbedaan nilai rata-rata dari hasil post-test kedua 

kelompok dengan selisih 1,25 dan nilai rata-rata kelompok metode small 

grup discussion lebih besar daripada metode ceramah. Hasil ini 

menunjukkan bahwa metode small grup discussion mempunyai hasil yang 

lebih baik dalam meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

dan seksual pada metode ceramah. Metode small grup discussion adalah 

metode yang efektif untuk menjalin komunikasi tentang kesehatan 

reproduksi dan seksual, yaitu meningkatan daya kritis responden, mampu 

bertukar pikiran dengan anggota kelompok yang sesama gender. Pada 

waktu diberikan contoh kasus siswa berani aktif mengeluarkan pendapat 

dalam memecahkan soal sehingga dapat mengidentifikasikan dan 

merumuskan masalah, sehingga mampu memperkirakan sebab-sebab 

masalah dan menentukan alternatif pemecahan, suasana saat pelaksanaan 

teknik diskusi kelompok pun sangat kondusif  

Dalam program promosi kesehatan adanya model (Precede-

Proceed model) yang diadaptasi dari konsep Lawrence Green. Model ini 

mengkaji masalah perilaku manusia dan faktor-faktor yang 
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mempengaruhinya, serta cara menindaklanjutinya dengan berusaha 

mengubah, memelihara, atau meningkatkan perilaku tersebut kearah yang 

lebih positif. Hal ini didukung dengan pemilihan metode yang tepat 

dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau 

perilaku tertentu. Pemilihan metode harus di pertimbangkan keterbatasan 

waktu, biaya, tenaga, sarana serta kondisi pesertanya (Choiroh et al, 2016). 

Melalui pendidikan kesehatan dengan metode ceramah dan small grup 

discussion akan meningkatkan minat klien dalam mendapatkan materi 

sehingga informasi yang akan disampaikan bisa diterima dan dipahami 

oleh remaja. Kelebihan metode small grup discussion dalam kelompok 

yang lebih kecil siswa merasa diskusi menjadi lebih kondusif bagi 

pembelajaran dan menstimulus pemikiran kritis (Hamann et al . 2012) 

Pada Efektifitas metode ceramah dan small grup discussion dalam 

peningkatan pengetahuan sesuai dengan penelitian dari Handayani (2009) 

bahwa terdapat peningkatan pengetahuan responden setelah di diberikan 

metode diskusi dengan fasilitator dibandingakan tanpa fasilitator dan 

penelitian dari Walsh-Buhi (2016) yang mana terjadi peningkatan 

pengetahuan setelah diberikan intervensi ceramah dan focus grup 

discussion.  

Hasil lain yang mendukung adalah penelitian Ningsih (2014) 

tentang komparasi metode permainan monopoli dan ceramah terhadap 

pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi pada remaja dengan 

pendekatan planned behavior theory. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan pengetahuan tetang reproduksi pada remaja setelah 
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diberikan intervensi ceramah dan monopoli. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan Ningsih (2014) adalah pemberian 

pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan responden serta 

menggunakan metode ceramah pada penyampaian informasi. Sedangkan 

perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu yang dikolaborasikan dengan 

metode small grup discussion. Pendidikan kesehatan dengan menggunakan 

dua metode ini akan membantu dalam penyampaian lebih baik karena 

klien akan mendapatkan informasi melalui aktif berpikir dan aktif 

mendegar. 

5.2.2 Efektifitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual dengan 

Metode Ceramah dan Small Grup Discussion terhadap Sikap Remaja 

Usia 16-17 Tahun 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan intervensi, 

sikap tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja antara 

kelompok intervensi metode ceramah dan small grup discusion terdapat 

adanya perbedaan yang signifikan. Setelah dilakukan intervensi baik 

dengan metode ceramah maupun metode small grup discussion, sikap 

responden meningkat pada kategori positif menjadi sangat positif. Hasil 

Analisis statistik menunjukkan bahwa ada peningkatan sikap pada kedua 

kelompok setelah dilakukan intervensi yang artinya H1 diterima. Nilai 

rata-rata sikap pada kelompok small grup discussion lebih besar 

dibandingkan dengan kelompok ceramah yaitu dengan selisih 4,91 yang 

artinya metode small grup discussion merupakan metode yang efektif 

dibandingkan metode ceramah. Hal ini tidak sejalan dengan hasil 
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penelitian Ningsih (2014), bahwa ada tidak ada perbedaan sikap setelah 

diberikan intervensi metode ceramah dan monopoli.     

Responden dalam penelitian ini sebagian besar berpengetahuan 

cukup sebelum dilakukan intervensi dan sebagian sudah menerima 

informasi tentang kesehatan reproduksi dari guru, orang tua dan teman-

temannya. Hal ini merupakan beberapa alasan yang menyebabkan sikap 

remaja dalam kategori positif sebelum dilakukan intervensi.  

Menurut Laurence Green (1991) dalam teorinya, sikap merupakan 

salah satu faktor predisposisi yang dalam mengubah perilaku yang lebih 

sehat, sikap merupakan besarnya perasaan positif atau negatif terhadap 

suatu objek, orang, atau kegiatan (Nursalam, 2013). Komponen sikap 

seperti kepercayaan, kehidupan emosional terhadap suatu subjek, dan 

kecenderungan untuk bertindak akan membentuk suatu sikap yang utuh. 

Pengetahuan, pikiran keyakinan, emosi juga berperan dalam menentukan 

sikap yang utuh (Soekidjo, 2003).  

Faktor yang mempengaruhi sikap yaitu faktor internal dan 

eksternal individu (Azwar, 2011) faktor internal terdiri dari : 1) Emosi 

dalam diri individu, dalam hal ini individu berada pada kategori remaja 

akhir pada fase psikologis yang mempunyai sifat ego yang tinggi 2) 

Intelegensia, seseorang dengan intelegensia tinggi dapat mengambil suatu 

sikap yang tepat saat menghadapi suatu masalah; 3) Pengalaman pribadi, 

apa yang telah dan sedang alami individu akan ikut membentuk dan 

mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulasi sosial; 4) 

Keperibadian, orang dengan kepribadian terbuka akan berbeda dalam 
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mengambil sikap yang positif saat menghadapi suatu masalah/situasi 

berbeda dengan orang yang memiliki konsep rendah diri, pengalaman 

pribadi. 

Faktor eksternal individu dalam membentuk sikap dipengaruhi 

oleh: 1) Institusi atau lembaga pendidikan atau lembaga agama, responden 

dalam penelitian ini berada dalam institusi pendidikan yang mengajarkan 

tentang norma-norma dan agama serta meletakkan dasar pengertian dan 

konsep moral dari diri individu; 2) Kebudayaan mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap sikap, budaya pada responden masih menganut 

budaya timur, yang tabu dengan adanya seks pranika; 3) Lingkungan  

responden berada di lingkungan yang terdapat banyak pesantren di 

sekelilingnya, sehingga dapat mempengaruhi sikap responden dalam 

menangani permasalahan yang dianggap tabu; 4) Media Massa, 

merupakan sarana informasi dan komunikasi yang mempunyai pengaruh 

dalam membentuk opini dan kepercayaan suatu individu, tidak ada batasan 

dalam mengakses media massa dalam setiap individu sehingga keragaman 

informasi bisa diakses didalamnya dan berpengaruh pada sikap responden 

sebelum diberikan intervensi; 5) Orang lain yang dianggap penting, remaja 

yang umumnya cenderung untuk memiliki sikap seseorang yang dianggap 

penting; 6) Situasi, orang yang sedang menghadapi masalah yang sama 

tetapi dalam situasi yang berbeda maka sikap yang diambil tidak akan 

sama.  

Penelitian yang mendukung yaitu penelitian oleh Handayani (2009) 

tentang pembentukan intervensi terhadap sikap dan motivasi remaja 
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tentang perilaku seks pra nikah. Namun membantah pernyataan tentang 

penelitian Gloria (2014) bahwa tidak ada perubahan sikap setelah 

diberikan intervensi metode ceramah dan diskusi dalam pendidikan 

reproduksi remaja.  

5.2.3 Efektifitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual dengan 

Metode Ceramah dan Small Grup Discussion terhadap Pengetahuan 

Remaja Usia 16-17 Tahun 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan intervensi, 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja antara 

kelompok intervensi metode ceramah dan small grup discusion terdapat 

perbedaan yang signifikan pada responden perempuan dan laki-laki.  

Kedua kelompok sebagian besar mengalami peningkatan kategori 

pengetahuan dari kurang menjadi cukup, dengan perbedaan nilai rata-rata 

dari hasil post-test kedua kelompok dengan selisih 1,23 pada remaja laki-

laki dan 4,91 pada remaja perempuan dengan rata-rata kelompok 

intervensi metode small grup discussion lebih besar daripada metode 

ceramah dan pengetahuan perempuan lebih besar daripada laki-laki. Jadi 

metode small grup discussion terbukti lebih efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan remaja laki-laki dan perempuan terhadap kesehatan 

reproduksi dan seksual.  

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Reis (2012) bahwa 

terdapat beberapa perbedaan pengetahuan yang dikuasai anak laki-laki dan 

perempuan. Perempuan memiliki pengetahuan yang lebih baik, dan sikap 

yang lebih baik, dan keterampilan yang lebih tinggi terhadap perilaku 

pencegahan kontrasepsi dan pencegahan perilaku seksual yang beresiko. 
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Dalam penelitian ini remaja laki-laki memiliki tingkat pengetahuan yang 

tinggi dibanding remaja perempuan karena dilihat dari sumber informasi 

dan pengalaman pada kedua responden pada remaja laki-laki informasi 

terbanyak di dapatkan dari  guru, internet, media massa dan teman sedangkan 

pada remaja perempuan informasi terbesar lainya didapatkan dari guru, hal ini 

yang membuat responden laki-laki lebih mempunyai wawasan yang luas 

tentang kesehatan reproduksi dan seksual disamping itu pada remaja laki-laki 

lebih bebas dan tanpa malu-malu dalam mengutarakan pengetahuan tentang 

reproduksi kesesama kelompok gendernya, berbeda dengan remaja perempuan 

lebih ekspansif terhapat sesuatu yang dianggapnya sensitif (Chang et al 2011; 

Wong et al 2013).    

Pengetahuan pada kedua gender tentang kesehatan reproduksi 

sebagian besar menunjukkan kategori kurang, hal ini dilihat dari jawaban 

responden laki-laki dan perempuan tentang materi penyakit menular 

seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, menstruasi, alat reproduksi laki-

laki sebagian besar responden menjawab salah.  

Hal ini dikarenakan responden remaja perempuan dan remaja laki-

laki belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan dari petugas 

kesehatan, pendidikan kesehatan dan reproduksi ini merupakan sesuatu 

yang baru dan menarik bagi mereka, didukung juga pada fase ini 

merupakan fase tumbuhnya erotisme pada kedua gender sehingga remaja 

ingin tahu lebih lanjut tentang materi yang diberikan oleh peneliti.  
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5.2.4 Efektifitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual dengan 

Metode Ceramah dan Small Grup Discussion terhadap Sikap Remaja 

Laki-laki dan perempuan  

Hasil penelitian secara statistik menunjukkan bahwa setelah 

dilakukan intervensi, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan 

seksual pada remaja antara kelompok intervensi metode ceramah dan 

small grup discusion terdapat adanya perbedaan yang signifikan pada 

responden perempuan dan laki-laki. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Yang (2016) bahwa terdapat beberapa perbedaan pengetahuan yang 

dikuasai anak laki-laki dan perempuan. 

Sikap yang ditunjukkan pada kedua jenis kelamin pada kategori 

positif hal ini sesuai dengan tingkat pengetahuan dasar yang telah dimiliki 

kedua responden, karena yang memiliki informasi yang lebih positif akan 

membentuk pandangan dan sikap mereka menjadi lebih seimbang 

(Burrows and Johnson 2005; Fingerson 2005; Mansfield and Stubbs 2007) 

serta budaya dan lingkungan responden, responden memiliki budaya dan 

lingkungan yang mengajarkan norma-norma agama serta sosial yang harus 

dipanuti.   

Sikap adalah perasaan seseorang tentang objek, aktifiktas, 

peristiwa dari orang lain. Perasaan ini yang merepresentasikan suka atau 

tidak sukanya (positif,negatif,atau netral) seseorang pada sesuatu. 

Kecendrungan ini merupakan hasil belajar, bukan pembawaan/keturunan. 

Pengetahuan akan berkorelasi dengan sikap, semakin banyak pengetahuan 

yang didapatkan akan semakin positif sikap yang didapatkan. Sebagian 
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besar responden laki-laki dan perempuan tetap bersikap mendukung dan 

netral dalam urusan cinta di antara siswa sekolah menengah, mayoritas 

remaja yang lebih muda ini tidak menganggap hubungan seksual apa pun 

tidak dapat diterima pada usia mereka, sudut pandang yang lebih kuat 

dipegang oleh anak remaja perempuan dibandingkan anak laki-laki 

Setelah dilakukan intervensi sikap responden meningkat pada 

kategori sangat positif. Hasil Analisis pada kedua jenis kelamin, hal ini 

menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap pada kelompok SGD setelah 

dilakukan intervensi, namun tidak dengan kelompok ceramah. Nilai rata-

rata sikap pada kelompok small grup discussion lebih besar dibandingkan 

dengan kelompok ceramah yaitu dengan selisih 1,23 pada kelompok laki-

laki dan 5,01 pada kelompk perempuan, yang artinya metode small grup 

discussion merupakan metode yang efektif dibandingkan metode ceramah.  

Jenis kelamin mempengaruhi cara berfikir, cara berfikir laki-laki 

memiliki sifat dan sikap yang mengaitkan suatu hal dengan yang lainnya 

dalam bentuk lingkaran yang saling berkaitan, kemudian dengan cara 

bertahap ia akan membuat gambaran yang jelas pada objek yang dituju, 

berbeda dengan cara berfikir perempuan, perempuan memiliki sifat 

ekspansif. Cara ini adalah ungkapan dari bentuk penggambaran yang 

sempurna dari suatu obyek pada tahap permulaan yaitu dengan cara 

instuisi, setelah itu ia akan berusaha mengungkap semua bagian yang 

terkait dengan obyek, kemudian mengaitkan bagian-bagian tersebut satu 

dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut berpengaruh banyak pada 

pandangan laki-laki dan perempuan terhadap hal-hal yang menyangkut 
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kehidupan, seperti mengambil keputusan. Responden laki-laki lebih 

terbuka dalam berpendapat tentang kesehatan reproduksi dan seksual 

daripada perempuan ( Le Mat, 2017). 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Metode small grup discussion lebih baik digunakan untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja dibandingkan metode 

ceramah  

2. Metode small grup discussion lebih baik digunakan untuk meningkatkan 

sikap remaja tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Kedua metode dapat 

digunakan untuk meningkatkan sikap tentang kesehatan reproduksi pada 

remaja.  

6.2 Saran 

1. Puskesmas 

Metode small grup discussion dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

pemberian pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja dalam upaya 

pencegahan seks pranikah.  

2. Responden 

Responden yang berpengetahuan baik dan sikap yang positif terhadap 

kesehatan reproduksi pada remaja harus dipertahankan dan ditingkatkan 

dengan memahami informasi degan mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan 

oleh pihak puskesmas maupun pihak sekolah khususnya tentang pendidikan 

kesehatan reproduksi dan seksual agar tidak terjerumus dalam perilaku yang 

beresiko. 
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3. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan agar dilakukan penelitian dengan metode 

dan media pendidikan kesehatan yang lebih bervariasi dan meneliti pada 

perilaku tentang kesehatan reproduksi.  
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LEMBAR PENJELASAN RESPONDEN 

(METODE CERAMAH) 

 

Kepada Respoden Penelitian 

Saya, Imroatur Rohis Rizqiyah, mahasiswi program studi Pendidikan Ners, 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga akan melakukan penelitian dengan 

judul “Efektifitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual dengan Metode 

Ceramah dan Small Group Discussion Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap 

Remaja Usia 16-17 Tahun”. Sebelum anda mengisi lembar kesediaan, berikut ini 

adalah penjelasan mengenai penelitian saya. 

A. Tujuan Penelitian 

  Menjelaskan efektivitas pendidikan kesehatan metode ceramah dan small 

grup discussion terhadap pengetahuan dan sikap tentang reproduksi dan 

seksual pada remaja. 

B. Manfaat Penelitian bagi Responden Penelitian 

 Meningkatkan pengetahuan dan sikap responden tentang kesehatan 

reproduksi dan seksual pada remaja. 

C. Hak untuk Undur Diri 

  Keikutsertaan anda dalam penelitian ini bersifat sukarela dan anda berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

D. Tidak ada Resiko 

  Tidak ada resiko apapun yang terjadi  jika anda bersedia ataupun tidak 

bersedia menjadi responden pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, saya akan 

memberikan lembar kuesioner pengetahuan dan sikap tentang kesehatan 

reproduksi dan seksual pada remaja sebelum dan sesudah pemberian materi 

kesehatan reproduksi dan seksual dengan metode ceramah. Pengisian kuesioner 

dilakukan secara mandiri oleh siswa. 

 Pemberian materi dengan metode ceramah dilakukan satu kali diluar jam 

pelajaran sekolah selama 120 menit. Pokok bahasan kesehatan reproduksi 

yang diberikan kepada siswa meliputi : pengertian kesehatan reproduksi dan 

seksual pada remaja, tumbuh kembang remaja dan pubertas, anatomi dan 

fungsi organ reproduksi, dan penyakit infeksi menular seksual. 
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 Jika responden ingin berkomunikasi dengan peneliti bisa menghubungi : 

Nama : Imroatur Rohis Rizqiyah 

Alamat : Jl. Srikana No.30 Dharmawangsa Surabaya 

No.Hp : 082232183728 

 Partisipasi ini sepenuhnya bersifat sukarela, semua catatan yang 

berhubungan dengan penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya. Responden 

boleh memutuskan untuk berpartisipasi maupun tidak dengan menandatangani 

lembar persetujuan atau mengajukan keberatan atas penelitian ini kapanpun. 

 

             Bangil,..................2017 

Mengetahui pembimbing skripsi         Yang memberi penjelasan 

 

      

Dr. Tintin Sukartini, S.Kp.,M.Kes        Imroatur Rohis Rizqiyah 

NIP. 197212172000032001 
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LEMBAR PENJELASAN RESPONDEN 

(METODE SMALL GRUP DISCUSSION) 

 

Kepada Respoden Penelitian 

Saya, Imroatur Rohis Rizqiyah, Mahasiswi Program Studi Pendidikan 

Ners, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga akan melakukan penelitian 

dengan judul “Efektifitas Metode Ceramah dan Small Grup Discussion Terhadap 

Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia 16-17 tahun”. Sebelum Anda 

mengisi lembar kesediaan, berikut ini adalah penjelasan mengenai penelitian saya. 

4. Tujuan Penelitian 

  Menjelaskan efektivitas pendidikan kesehatan metode ceramah dan small 

grup discussion terhadap pengetahuan dan sikap tentang reproduksi dan 

seksual pada remaja. 

5.  Manfaat Penelitian bagi Responden Penelitian 

 Meningkatkan pengetahuan dan sikap responden tentang kesehatan 

reproduksi dan seksual pada remaja 

6.  Hak untuk Undur Diri 

 Keikutsertaan Anda dalam penelitian ini bersifat sukarela dan Anda berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

7. Tidak ada Resiko 

 Tidak ada resiko apapun yang terjadi  jika anda bersedia ataupun tidak 

bersedia menjadi responden pada penelitian ini. Penelitian ini tidak akan 

mengganggu ketentuan atau keberadaan pekerjaan anda di tempat kerja dan 

tidak mempengaruhi Sikap dan tindakan pemilik lokasitentang jawaban anda. 

 Dalam penelitian ini, saya akan memberikan lembar kuesioner 

pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi pada remaja sebelum dan 

sesudah pemberian materi kesehatan reproduksi dengan metode ceramah. 

Pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri oleh siswa. 

 Pemberian materi dengan metode small grup discusion dilakukan satu kali 

diluar jam pelajaran sekolah selama 120 menit. Pokok bahasan kesehatan 

reproduksi yang diberikan kepada siswa meliputi : pengertian kesehatan 
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reproduksi pada remaja, tumbuh kembang remaja dan pubertas, anatomi dan 

fungsi organ reproduksi, dan penyakit infeksi menular seksual. 

  Jika responden ingin berkomunikasi dengan peneliti bisa menghubungi : 

Nama : Imroatur Rohis Rizqiyah 

Alamat : Jl. Srikana No.30 Dharmawangsa Surabaya 

No.Hp : 082232183728 

  Partisipasi ini sepenuhnya bersifat sukarela, semua catatan yang 

berhubungan dengan penelitian ini, akan dijamin kerahasiaannya. Responden 

boleh memutuskan untuk berpartisipasi maupun tidak dengan menandatangani 

lembar persetujuan atau mengajukan keberatan atas penelitian ini kapanpun.  

 

 

                 Bangil,..................2017 

Mengetahui pembimbing skripsi         Yang memberi penjelasan 

 

      

Dr. Tintin Sukartini, S.Kp.,M.Kes        Imroatur Rohis Rizqiyah 

NIP. 197212172000032001 
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Lampiran 2 
 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 

Dengan hormat,  

 Saya Imroatur Rohis Rizqiyah, mahasiswa Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya. Saya akan melakukan penelitian yang berjudul : 

“Efektifitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual dengan Metode 

Ceramah dan Small Grup Discussion terhadap Tingkat Pengetahuan dan 

Sikap Remaja Usia 16-17 Tahun”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan efektivitas pendidikan kesehatan metode ceramah dan small grup 

discussion terhadap pengetahuan dan sikap tentang reproduksi dan seksual pada 

remaja. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan anda untuk menjadi responden 

dalam penelitian ini. Hasil dari observasi pada penelitian ini digunakan sebagai 

data dari tujuan penelitian, tidak akan dipergunakan untuk maksud lain. Partisipasi 

anda dalam mengikuti penelitian ini sangat saya hargai dan sebelumnya saya 

ucapkan terima kasih.  

 

  Bangil,....................2017  
  Hormat saya, 
 
 

              Imroatur Rohis Rizqiyah 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama   : 
Umur   : 
Jenis Kelamin    : 
Alamat   : 
 
Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Efektifitas Metode Ceramah dan Small Grup Discussion 
Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia 15-17 tahun” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 
4. Prosedur Penelitian 
5. Kerahasiaan data penelitian 

Responden penelitian mendapat mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan 
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh 
karena itu saya bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek 
penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 
manapun. 

 

Bangil,................2017 

 

Peneliti       Responden 

 

 

Imroatur Rohis Rizqiyah  

 

Mengetahui pembimbing skripsi      Saksi 

 

 

Dr. Tintin Sukartini, S.Kp.,M.Kes 

NIP. 197212172000032001 

 

 

*)  Coret salah satu 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN ... IMROATUR ROHIS RIZQIYAH



 

 

 

Lampiran 3 

LEMBAR KUISIONER 

A. Data Demografi  
Petunjuk isian : 
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi tempat kosong yang tersedia 
dengan mengisi titik-titik dan memberi tanda check (√) pada pilihan yang 
mewakili jawaban saudara.   
 
Nomor Responden  : 

Tanggal Pengisisan : 

A DATA SISWA Diisi Peneliti 

1. Jenis Kelamin: 
    Laki-laki          Perempuan 

 

2. Usia :  

3. Anak ke............. dari..............bersaudara  

4. Apakah anda sudah menstruasi (untuk perempuan) 
    Sudah, usia..........            Belum 

 

5. Apakah anda sudah pernah mimpi basah (untuk laki-laki) 
    Sudah, usia..........            Belum 

 

6. Apakah anda sudah pernah mendapat informasi tentang kesehatan 
reproduksi ?  
    Belum 
    Sudah, mendapat informasi dari  
          Orang tua                            Media Sosial 
          Guru                                    Media elektronik:TV/Radio/Internet 
          Teman                                 Majalah/Koran/Buku 
          Petugas kesehatan 

 

7. Agama  
    Islam                     Hindu           Katholik           Kristen              Budha 

 

B DATA ORANGTUA  

1. Pendidikan terakhir Ayah:  
    Tidak Sekolah                      SD                             SMP 
     SMA                    D3/D4/S1/S2/S3 

 

2. Pendidikan terakhir ibu  
     Tidak Sekolah                     SD                             SMP 
     SMA                                    D3/D4/S1/S2/S3                  

 

3. Pekerjaan orang tua  
1. Ayah  : 
2. Ibu      : 

 

4. Agama Ayah 
    Islam                     Hindu           Katholik           Kristen              Budha 

 

5. Agama Ibu 
    Islam                     Hindu           Katholik           Kristen              Budha 

 

6. Penghasilan Orang Tua  
    < 1 juta                1-2 juta           2-3 juta             > 3 juta 
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Lampiran 4 

KUISIONER PENELITIAN 

Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi 

Melalui Metode Ceramah dan Small Grup Discussion 

Berilah tanda (X) pada pilihan yang anda anggap benar. 

1. Kesehatan reproduksi adalah : 

a. Kondisi sehat yang menyangkut sistem,fungsi,dan proses reproduksi 

b. Kondisi sehat yang menyangkut sistem dan fungsi reproduksi 

c. Proses menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup 

d. Proses kehidupan manusia dalam menghasilkan suatu hal.   

2. Seksualitas adalah : 

a. Keadaan biologis manusia yang membedakan laki dan perempuan 

b. Rangsangan seksual yang disebabkan perasaan tertarik sekali pada 

seseorang sehingga terasa ada getaran “aneh” yang muncul dalam tubuh 

namun terasa menyenangkan 

c. Segala sesuatu yang menyangkut dan sikap berkaitan dengan perilaku 

seksual maupun orientasi seksual. 

d. Hubungan seks yang terjadi antara dua individu yang berlainan jenis 

maupun sejenis. 

3. Heteroseksual adalah seseorang yang : 

a. Tertarik pada jenis kelamin sama : laki-laki 

b. Tertarik pada sesama jenis : perempuan 

c. Tertarik pada dua jenis kelamin : laki-laki dan perempuan 

d. Tertarik pada jenis kelamin yang berbeda  

4. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari, kecuali : 

a. Penis  

b. Prostat 

c. Testis 

d. Ovarium   

5. Fungsi dari testis adalah  

a. Menyimpan sperma 

b. Alat untuk mengeluarkan urin dan sperma 
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c. Memproduksi sperma 

d. Menyalurkan sperma    

6. Hormon yang mempengaruhi masa subur pada seorang perempuan adalah : 

a. Progesteron 

b. Estrogen  

c. Testosteron 

d. A+B 

7. Ciri-ciri tingkah laku remaja yang mengalami pubertas adalah kecuali : 

a. Tertarik pada lawan jenis 

b. Menghabiskan waktu bersama teman sebaya 

c. Tergantung pada orang tua dalam segala hal 

d. Memperhatikan penampilan 

8. Pernyataan di bawah ini merupakan ciri-ciri fisik masa puber pada perempuan, 

kecuali :  

a. Perubahan suara    c. Tumbuh rambut pubis 

b. Panggul membesar    d. Muncul jerawat 

9. Pernyataan di bawah ini merupakan ciri-ciri fisik masa puber laki-laki, kecuali: 

a. Tinggi badan lebih pendek dari anak perempuan 

b. Mimpi basah 

c. Perubahan suara 

d. Puting susu menonjol    

10. Menstruasi pertama kali pada anak perempuan disebut : 

a. Disminore      c. Ovulasi  

b. Menarche      d. Fertilisasi 

11. Tips kebersihan diri, kecuali : 

a. Pakaian dalam diganti minimal 2x sehari 

b. Mencuci vagina dengan cairan pembilas wanita 

c. Memakai panty liner untuk waktu yang lama 

d. Sunat bagi laki-laki 

12. Dampak dari hubungan seks pranikah adalah kecuali :  

a. Penyakit infeksi menular seksual  

b. Kehamilan tidak diinginkan 
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c. Mendapatkan suami sesuai dengan keinginan 

d. Aborsi  

13. Tanda-tanda kehamilan adalah : 

a. Menstruasi,mual,muntah 

b. Tidak menstruasi,mual muntah 

c. Perut membesar,pusing,mual 

d. Menstruasi,perut membesar,mual 

14. Remaja hamil dengan kekurangan gizi akan menyebabkan hal-hal sebagai 

berikut, kecuali: 

a. Pendarahan pada persalinan  

b. Toksemia 

c. Keguguran 

d. Prematur 

15. Dibawah ini yang termasuk infeksi seksual menular adalah : 

a. Gonore,sifilis,hepatitis A,hepatitis B 

b. Gonore,herpes genetalis,HIV/AIDS,sifilis 

c. Trikomonas vaginalis,hepatitis A,hepatitis B,HIV/AIDS  

d. Sifilis,trikomonas vaginalis,gonore,hepatitis A 

16. Penyakit yang mempunyai gejala keluar cairan dari uretra berwarna putih, 

kuning, kehijauan, rasa gatal, panas dan nyeri adalah : 

a. Sifilis (raja singa) 

b. Herpes genetalis 

c. Trikomonas vaginalis 

d. Gonore (kencing nanah) 

17. Penyakit yang mempunyai gejala “binti-bintil berkelompok yang sangat nyeri 

pada kemaluan, pecah dan luka kering berkerak kemudian hilang, dan dapat 

kambuh kembali apabila ada fakor pencetus seperti stress” adalah  

a. Sifilis (raja singa) 

b. Herpes genetalis 

c. Trikomonas vaginalis 

d. Gonore (kencing nanah) 

18. Gejala HIV/AIDS adalah sebagai berikut, kecuali  
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a. Diare lebih dari satu bulan 

b. Demam menetap yang tak diketahui penyebab  

c. Berat badan turun lebih dari 10% tidak diketahui sebabnya 

d. Nafsu makan menurun lebih dari 2 minggu  
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KUESIONER SIKAP TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI 

Berilah tanda ceklis (√) pada masing-masing pernyataan sesuai dengan sikap anda 

SS = Sangat Setuju    TS = Tidak Setuju 

S = Setuju     STS = Sangat Tidak Setuju 

No  Pernyataan  SS S TS STS 
1 Mengetahui letak dan fungsi organ reproduksi 

sangat bermanfaat untuk saya 
    

2 Berciuman di pipi dengan pacar adalah hal yang 
tidak wajar bagi saya 

    

3 Menurut saya remaja tidak harus menghindari 
perilaku seks bebas 

    

4 Saya tidak perlu mengetahui tentang penyakit 
menular seksual 

    

5 Menurut saya kondom hanya boleh digunakan 
oleh pasangan yang sudah menikah 

    

6 Menurut saya tindakan pengguguran kandungan 
merupakan tindakan yang bertentangan dengan 
hukum dan agama 

    

7 Mempelajari alat/organ reproduksi bukan hal 
yang penting bagi saya 

    

8 Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja 
merupakan suatu kebutuhan saya sebagai remaja 

    

9 Saya perlu bersikap terbuka dan bercerita 
tentang kesehatan reproduksi kepada orang tua 

    

10 Bila ada yang melakukan pelecehan seksual 
terhadap saya, maka saya harus melaporkan 
pada orang tua atau guru 

    

11 Bila saya mengetahui seseorang melakukan 
pelecehan terhadap teman saya, maka saya harus 
melaporkannya kepada guru/orang tua 

    

12 Menurut saya remaja perempuan tidak akan 
hamil jika melakukan hubungan seksual pra 
nikah hanya sekali saja 

    

13 Menurut saya tindakan masturbasi/onani bisa 
menimbulkan kehamilan  

    

14 Menurut saya berhubungan seksual pra nikah 
dengan pacar merupakan bukti cinta kasih 
terhadap pasangan  

    

15 Menurut saya tidak bakalan hamil, bila 
berhubungan seksual saat menstruasi 

    

16 Menurut saya aborsi merupakan jalan keluar 
terbaik dari kehamilan remaja diluar nikah 
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Lampiran 4 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

TEMPAT  : Ruang Pertemuan SMKN 1 Bangil 

SASARAN   : Siswa/i kelas XII SMKN 1 Bangil 

WAKTU   : 120 menit 

TANGGAL  : 19 Agustus 2017 

TUJUAN  

1. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan dengan metode Small Grup Discussion 

diharapkan pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi 

meningkat. 

2. Tujuan Khusus  

1. Menjelaskan pengertian kesehatan reproduksi 

2. Menjelaskan tumbuh jembang remaja ; ciri-ciri pubertas 

3. Menjelaskan fungsi dan organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki 

4. Menjelaskan tentang kehamilan  

5. Menjelaskan seks pranikah 

6. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi seks pranikah 

7. Menyebutkan dampak dari seks pranikah 

8. Menjelaskan pencegahan seks pranikah 

9. Menjelaskan infeksi menular seksual : macam, tanda dan gejala, cara penularan  

C. METODE   : Small Grup Discussion 

D. MEDIA   : Handout 

E. FASILITATOR : 1. Imroatur Rohis Rizqiyah 

     2. Cicik Ernawati 

     3. Fifi Anggraini 

E. KEGIATAN 

No  Tahap dan waktu Kegiatan Fasilitator Kegiatan Peserta 
1.  Pendahuluan 25 

menit 
Pembukaan  
1. Mengucapkan salam  
2. Perkenalan diri dan 

peserta  
3. Kontrak waktu 
4. Menyampaikan tujuan dari 

1.  

2. Menjawab salam  
Mendengarkan 

3.  
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pendidikan kesehatan saat 
ini 

5. Menyampaikan akan ada 
reward di akhir pertemuan 
untuk peserta yang aktif 

6. Menyebutkan materi yang 
akan diberikan  

7. Pengisian Pre-Test 

 
 
 
 
 
 
Mengerjakan 

2. Kegiatan inti 60 
menit  

Pelaksanaan  

1. Membagikan materi 
berupa handout  

2. Membentuk kelompok 
sesuai dengan kriteria 
yang ditentukan 

3. Pemandu masuk dalam 
kelompok untuk memandu 
jalannya diskusi  

4. Pemandu mengkoordinir 
pembentukan ketua dan 
sekretaris kelompok 

5. Penyampaian materi 
diskusi oleh ketua 
kelompok 

6. Pemandu memberikan soal 
kasus yang menarik dan 
sesuai dengan materi  

7. Proses diskusi untuk 
memecahkan kasus dan 
materi yang sudah 
diberikan 

8. Sekretaris kelompok 
mencatat dan 
menyampaikan hasil 
diskusi di depan audiens 
lainnya 

 

1. Memperhatikan 
 

2. Memperhatikan 
 
 

3. Memperhatikan 
  

4.  
Memberikan pendapat 
 

5.  
6. Memperhatikan 

 
7.  

 

8. Memperhatikan 
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C. EVALUASI  

1. Evaluasi struktur  

1) Peserta berada ditempat yang sudah ditentukan 

2) Pengorganisasian penyelenggara small grup discussion dilakukan sebelum 

dan saat small grup discussion. Peserta mengerti tentang seksualitas, organ 

reproduksi lai-laki dan perempuan, pubertas, kehamilan, pengertian seks 

pranikah, faktor-faktor yang mempengaruhi seks pranikah, dampak seks 

pranikah dan pencegahan seks pranikah. 

2. Evaluasi Proses 

1) Peserta antusias terhadap kegiatan 

2) Peserta ikut berpastipasi dalam kegiatan dengan mengajukan dan 

menjawab pertanyaan  

3) Seluruh peserta mengikuti kegiatan sampai selesai. 

 

 

3. Penutup 10 menit Evaluasi  
1. Notulen diskusi mencatat 

setiap jawaban dari 
kelompok 

2. Notulen membacakan 
kesimpulan dari jalannya 
diksusi. 

3. Fasilitator 
mengevaluasi/feed back 
hasil diskusi bersama 
peserta. 

4. Fasilitator memfasilitasi 
peserta yang bertanya dan 
menjelaskan kembali jika 
ada yang belum jelas 

5. Pemandu diskusi 
mengumumkan peserta 
yang  mendapatkan 
reward 

 
5. Memperhatikan 

 
6. Memperhatikan 

 
  

7. Memperhatikan 
 
 

8. Memberikan pendapat 
 

9. Memperhatikan 

 25 menit Terminasi : 
1. Pengisian Pos-Test 
2. Mengucapkan terimakasih 

Mengakhiri pertemuan 
dengan mengucapkan 
salam.  

 
1. Mengerjakan 
2.  

Menjawab salam 
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3. Evaluasi Hasil 

1) Peserta memahami kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja 

2) Kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
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SATUAN ACARA KEGIATAN  

TEMPAT  : Ruang Pertemuan SMKN 1 Bangil 

SASARAN   : Siswa/i kelas XII SMKN 1 Bangil 

WAKTU   : 120 menit 

TANGGAL  : 19 Agustus 2017 

A. TUJUAN  

1. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah diharapkan  

pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi meningkat 

2. Tujuan Khusus  

1. Menjelaskan pengertian kesehatan reproduksi 

2. Menjelaskan tumbuh jembang remaja ; ciri-ciri pubertas 

3. Menjelaskan fungsi dan organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki 

4. Menjelaskan tentang kehamilan  

5. Menjelaskan seks pranikah 

6. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi seks pranikah 

7. Menyebutkan dampak dari seks pranikah 

8. Menjelaskan pencegahan seks pranikah 

9. Menjelaskan infeksi menular seksual : macam, tanda dan gejala, cara 

penularan  

C. METODE  : Ceramah 

D. MEDIA : Audio Visual 

No  Tahap dan waktu Kegiatan Fasilitator Kegiatan Peserta 
1.  Pendahuluan 25 

menit 
Pembukaan  
1. Mengucapkan salam 
2. Perkenalan diri  
3. Kontrak waktu 
4. Menyampaikan tujuan 

dari pendidikan kesehatan 
saat ini 

5. Menyampaikan akan ada 
reward di akhir 
pertemuan untuk peserta 
yang aktif 

6. Menyebutkan materi pada 
hari ini 

4.  
5. Menjawab salam  

 
6. Mendengarkan 
7.  
8. Mendengarkan 

 
Mendengarkan 
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8. Evaluasi struktur  

1) Peserta berada ditempat yang sudah ditentukan 

2) Pengorganisasian penyelenggara dilakukan sesuai dengan kontrak. 

 

7. Pengisian Pre-Test Mengerjakan 
2. Kegiatan inti 60 

menit  
1. Menjelaskan pengertian 

kesehatan reproduksi 
2. Menjelaskan tumbuh 

jembang remaja; ciri-ciri 
pubertas 

3. Menjelaskan fungsi dan 
organ reproduksi pada 
perempuan dan laki-laki 

4. Menjelaskan tentang 
kehamilan  

5. Menjelaskan seks 
pranikah 

6. Menyebutkan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi seks 
pranikah 

7. Menyebutkan dampak 
dari seks pranikah 

8. Menjelaskan pencegahan 
seks pranikah 

9. Menjelaskan infeksi 
menular seksual : macam, 
tanda dan gejala, cara 
penularan  

Memperhatikan 
 
Bertanya  
 
 
Menjawab pertanyaan 
yang diajukan 
 

3. 10 menit Evaluasi formatif : 
Menanyakan kepada peserta 
tentang materi yang telah 
diberikan, dan memberi 
reinforcement kepada siswa 
yang dapat menjawab 
pertanyaan. 

 

Menjawab pertanyaan 

4. 25 menit Terminasi : 
1. Pengisian Post-Test 
2. Mengumumkan reward 

bagi peserta yang aktif  
3. Mengucapkan 

terimakasih atas peran 
serta peserta 

4. Mengucapkan salam 
penutup 

 
Mendengarkan 
 
 
 
 
Menjawab salam  
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9. Evaluasi Proses 

1) Peserta antusias terhadap kegiatan 

2) Peserta ikut berpastipasi dalam kegiatan dengan mengajukan dan 

menjawab pertanyaan  

3) Seluruh peserta mengikuti kegiatan sampai selesai. 

3. Evaluasi Hasil 

1) Peserta memahami kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja 

2) Kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
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KASUS A 

Pacar saya sering sekali mengajak saya berpergian di malam hari dengan alasan ia 

tidak mempunyai waktu luang selain malam hari. Biasanya kalau kami mengobrol 

ditempat yang sepi, dia selalu meraba-raba tubuh saya. Sebenarnya saya tidak 

suka dia melakukan hal itu, tetapi kalau saya menolaknya dia marah dan 

mengancam meninggalkan saya. 

1. Menurut anda, perilaku yang manakah yang salah? Apa  alasannya? 

2. Saran apa yang sebaiknya anda berikan ? 

KASUS B  

Sebulan yang lalu Nadine pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya. 

Awalnya nadine tidak bersedia untuk melakukan hubungan itu namun terhanyut 

oleh rayuan pacarnya sehingga dia mau melakukannya. Dan sudah dua minggu 

nadine mengalami keterlambatan haid. Kepala terasa pusing, kaki pegal-pegal dan 

mengeluh tidak enak semua badannya.  

1. Menurut anda, perilaku yang manakah yang salah? Apa  alasannya? 

2. Saran apa yang sebaiknya anda berikan ? 

KASUS C 

Seorang remaja putri (sebut saja bernama Citra) berusia 17 tahun masih seolah, 

mempunyai persoalan yang sangat rumit. Ia telah pacaran selama 3 tahun dengan 

seorang laki-laki dan selama pacaran itu mereka pernah melakukan hubungan 

badan dan tanpa citra sadari ia hamil satu bulan. Karena mereka belum siap, 

pacarnya meminta ia menggugurkan kandungan dengan mengkosumsi obat-

obatan. Akan tetapi upaya itu tidak berhasil, kemudian ia diminta untuk 

menggugurkan kandungan ke dokter. Citra khawatir terhadap efek samping obat-

obatan yang sudah diminumnya terutama pada kandunganya, dan apakah dapat 

keturunan lagi setelah menggugurkan kandungannya. 

1. Menurut anda, perilaku yang manakah yang salah? Apa  alasannya? 

2. Saran apa yang sebaiknya anda berikan ? 

KASUS D 

Semenjak dirumah tersedia internet, boby memiliki hobi baru yaitu membuka 

situs porno hampir setiap hari. Awalnya dia hanya coba-coba, mamun lama 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN ... IMROATUR ROHIS RIZQIYAH



 

 

 

kelamaan sepertinya dia sudah kecanduan dan melakukan masturbasi setelah 

menikmati gambar atau vidio dalam situs tersebut.  

1. Menurut anda, perilaku yang manakah yang salah? Apa  alasannya? 

2. Saran apa yang sebaiknya anda berikan ? 

KASUS E 

Anton seorang remaja berusia 19 tahun dan masih sekolah. Beberapa waktu yang 

lalu ia menjalin hubungan dengan seorang wanita yang jauh lebih tua darinya. 

Mereka sering melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Sebelumnya ia 

nggak terlalu memasalahkan masa lalunya, dan hal inilah yang membuat ia 

menyesal dan mengalami penyakit di bagian kemaluannya. Pertama dulu muncul 

luka-luka kecil berupa bintil-bintil berisi air dan warnanya kemerahan, rasanya 

perih dan sangat gatal. Waktu itu juga ia juga demam dan rasanya pegel-pegel. 

Waktu ia periksakan ke dokter katanya ia terkena herpes kelamin. Yang membuat 

ia shock adalah kata dokter penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Anton sedih 

dengan keadaannya dan apa yang harus ia lakukan. 

1. Menurut anda, perilaku yang manakah yang salah? Apa  alasannya? 

2. Saran apa yang sebaiknya anda berikan ? 

KASUS F 

Wahyu seorang remaja laki-laki usia 18 tahun bersekolah di sebuah SMU . Ia 

sedang mencemaskan orientasi seksualnya yang homoseksual. Dia mencintai 

seorang laki-laki, namun disatu sisi ia takut diketahui keluarga dan teman-

temannya. Ia bingung harus bagaimana.  

1. Menurut anda, perilaku yang manakah yang salah? Apa  alasannya? 

Saran apa yang sebaiknya anda berikan? 
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Wilcoxon Signed Ranks 
 

Ranks 
PENGETAHUAN 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest_pengetahuan_cera
mah - 
Pretest_pengetahuan_ceram
ah 

Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 69
b
 35.00 2415.00 

Ties 8
c
   

Total 77   
Posttest_pengetahuan_SGD 
- Pretest_pengetahuan_SGD 

Negative Ranks 1
d
 9.50 9.50 

Positive Ranks 65
e
 33.87 2201.50 

Ties 11
f
   

Total 77   

 
Test Statistics

b
 

 Posttest_penget
ahuan_ceramah 

- 
Pretest_pengeta
huan_ceramah 

Posttest_penget
ahuan_SGD - 

Pretest_pengeta
huan_SGD 

Z -7.240
a
 -7.024

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
PENGETAHUAN LAKI-LAKI 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest_pengetahuan_cera
mah-
Pretest_pengetahuan_ceram
ah_ 

Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 69
b
 35.00 2415.00 

Ties 8
c
   

Total 77   
Posttest_pengetahuan_SGD 
- Pretest_pengetahuan_SGD 

Negative Ranks 1
d
 9.50 9.50 

Positive Ranks 65
e
 33.87 2201.50 

Ties 11
f
   

Total 77   
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Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest_ceramah_pengetah
uan - 
Pretest_ceramah_pengetahu
an 

Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 38
b
 19.50 741.00 

Ties 2
c
   

Total 40   
Posttest_sgd_perempuan - 
Pretest_sgd_perempuan 

Negative Ranks 0
d
 .00 .00 

Positive Ranks 40
e
 20.50 820.00 

Ties 0
f
   

Total 40   
 

 

Test Statistics
b
 

 Posttest_cerama
h_pengetahuan - 
Pretest_ceramah

_pengetahuan 

Posttest_sgd_pe
rempuan - 

Pretest_sgd_per
empuan 

Z -5.397
a
 -5.525

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

SIKAP 
Ranks 

  
N Mean Rank 

Sum of 
Ranks 

Posttest_sikap_ceramah - 
Pretest_sikap_ceramah 

Negative Ranks 16
a
 22.25 356.00 

Positive Ranks 32
b
 25.63 820.00 

Ties 29
c
   

Total 77   
Posttest_sikap_SGD - 
Pretest_sikap_SGD 

Negative Ranks 17
d
 17.47 297.00 

Positive Ranks 58
e
 44.02 2553.00 

Ties 2
f
   

Total 77   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Test Statistics
b
 

 Posttest_penget
ahuan_ceramah 

- 
Pretest_pengeta
huan_ceramah 

Posttest_penget
ahuan_SGD - 

Pretest_pengeta
huan_SGD 

Z -7.240
a
 -7.024

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 

 

 

 
 

Test Statistics
b
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SIKAP LAKI-LAKI 
 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest_ceramah_lakilaki - 
Pretest_ceramah_lakilaki 

Negative Ranks 14 17.14 240.00 

Positive Ranks 18 16.00 288.00 

Ties 5   
Total 37   

Posttest_SGD_lakilaki - 
Pretest_SGD_lakilaki 

Negative Ranks 10 9.25 92.50 

Positive Ranks 27 22.61 610.50 

Ties 0   
Total 37   

 
 

Test Statistics
b
 

 Posttest_cerama
h_lakilaki - 

Pretest_ceramah
_lakilaki 

Posttest_SGD_la
kilaki - 

Pretest_SGD_lak
ilaki 

Z -.449
a
 -3.912

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .653 .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest_ceramah_perempua
n - 
Pretest_ceramah_perempua
n 

Negative Ranks 2
a
 4.25 8.50 

Positive Ranks 14
b
 9.11 127.50 

Ties 24
c
   

Total 40   
Posttest_Sgd_perempuan - 
Pretest_sgd_perempuan 

Negative Ranks 7
d
 8.50 59.50 

Positive Ranks 31
e
 21.98 681.50 

Ties 2
f
   

Total 40   
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Test Statistics
b
 

 Posttest_cerama
h_perempuan - 

Pretest_ceramah
_perempuan 

Posttest_Sgd_pe
rempuan - 

Pretest_sgd_per
empuan 

Z -3.080
a
 -4.515

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest_ceramah_lakilaki - 

Pretest_ceramah_lakilaki 

Negative Ranks 14 17.14 240.00 

Positive Ranks 18 16.00 288.00 

Ties 5   

Total 37   

Posttest_SGD_lakilaki - 

Pretest_SGD_lakilaki 

Negative Ranks 10 9.25 92.50 

Positive Ranks 27 22.61 610.50 

Ties 0   

Total 37   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statistics
b
 

 Posttest_cerama

h_lakilaki - 

Pretest_ceramah

_lakilaki 

Posttest_SGD_la

kilaki - 

Pretest_SGD_lak

ilaki 

Z -.449
a
 -3.912

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .653 .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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DATA MANN WHITNEY 
 

1. PENGETAHUAN 

Ranks 

 Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest_pengetahuan_semu

a 

ceramah 77 68.19 5251.00 

SGD 77 86.81 6684.00 

Total 154   

 

Test Statistics
a
 

 Posttest_penget

ahuan_semua 

Mann-Whitney U 2248.000 

Wilcoxon W 5251.000 

Z -2.606 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: Kategori 

 
a. Penegetahuan perempuan 

Ranks 

 Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

Pengetahuan_perempuan ceramah 40 22.73 909.00 

SGD 40 58.28 2331.00 

Total 80   

 

Test Statistics
a
 

 Pengetahuan_perempuan 

Mann-Whitney U 89.000 

Wilcoxon W 909.000 

Z -6.899 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

 

PENGETAHUAN LAKI-LAKI 
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SIKAP  

 

Ranks 

 Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

Sikap_lakilaki_ceramah ceramah 37 27.86 1031.00 

Sgd 37 47.14 1744.00 

Total 74   

 

Test Statistics
a
 

 Sikap_lakilaki_ce

ramah 

Mann-Whitney U 328.000 

Wilcoxon W 1031.000 

Z -3.871 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: Kategori 

 
 
 
 
 

Ranks 

 Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest_pengetahuan_lakila

ki 

Ceramah 37 48.32 1788.00 

SGD 37 26.68 987.00 

Total 74   

 

 Posttest_penget

ahuan_lakilaki 

Mann-Whitney U 284.000 

Wilcoxon W 987.000 

Z -4.382 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN ... IMROATUR ROHIS RIZQIYAH



 

 

 

Ranks 

 Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

Sikap_lakilaki ceramah 37 27.86 1031.00 

sgd 37 47.14 1744.00 

Total 74   

 

 

Test Statistics
a
 

 Sikap_lakilaki 

Mann-Whitney U 328.000 

Wilcoxon W 1031.000 

Z -3.871 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: Kategori 

 
STANDAR DEVIASI SIKAP 

Ranks 

 kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

sikap ceramah 40 28.74 1149.50 

Sgd 34 47.81 1625.50 

Total 74   

 

 

Test Statistics
a
 

 Sikap 

Mann-Whitney U 329.500 

Wilcoxon W 1149.500 

Z -3.818 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: kategori 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
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Posttest_sikap_ceramah 77 36 58 49.09 5.592 

Posttest_sikap_SGD 77 38 63 54.00 3.924 

Valid N (listwise) 77     

 

 
 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN ... IMROATUR ROHIS RIZQIYAH


	COVER LUAR
	COVER DALAM
	SURAT PERNYATAAN
	HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PANITIA PENGUJI
	MOTTO
	TERIMA KASIH
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	DAFTAR SINGKATAN
	BAB 1
	BAB 2
	BAB 3
	BAB 4
	BAB 5
	BAB 6
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN - LAMPIRAN
	LEMBAR PENJELASAN RESPONDEN
	LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN
	LEMBAR KUISIONER
	SATUAN ACARA KEGIATAN

