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Intisari 

Masa remaja merupakan masa kematangan reproduksi erat kaitannya dengan 

berbagai masalah reproduksi seperti seks pranikah, hamil usia dini sehingga putus 

sekolah, aborsi, HIV/AIDS maupun penyakit menular seksual. Rendahnya 

pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi akan berpengaruh terhadap sikap 

yang akan dilakukan oleh remaja tersebut. Masalah kesehatan reproduksi remaja 

terjadi karena kurangnya pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan metode 

ceramah menggunakan media visual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap 

tentang kesehatan reproduksi di SMKN 4 Yogyakarta. Jenis penelitian pre 

eksperimen dengan menggunakan pretest dan posttest (one group pretest-posttest 

design). Populasi penelitian ini sebanyak 615 siswa dan sampel sebanyak 99 siswa 

dengan menggunakan teknik proportional stratified random sampling. Alat ukur 

yang digunakan yaitu kuesioner tingkat pengetahuan dan sikap. Uji bivariat 

menggunakan Wilcoxon. Tingkat pengetahuan sebelum intervensi sebagian besar 

berada di kategori kurang dan sikap sebagian besar siswa berada di kategori negatif. 

Tingkat pengetahuan setelah intervensi sebagian besar berada di kategori sedang 

dan sikap sebagian besar siswa berada di kategori positif. Analisis statistik tingkat 

pengetahuan dan sikap didapatkan hasil p value <0.05. Artinya ada pengaruh 

pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media visual terhadap tingkat 

pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi di SMKN 4 Yogyakarta.  

 

Kata kunci  : Pendidikan Kesehatan, Tingkat Pengetahuan, Sikap, Kesehatan 

Reproduksi 
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Abstract 

Adolescence is a period of reproductive maturity which is closely related to various 

reproductive problems such as premarital sex, early pregnancy resulting in dropping 

out of school, abortion, HIV/AIDS and sexually transmitted diseases.The low 

knowledge of adolescents about reproductive health will affect the attitudes that 

will be carried out by these adolescents. Adolescent reproductive health problems 

occur due to lack health education about reproductive health. This study aims to 

determine the effect of health education lecture method using visual media on level 

knowledge and attitudes about reproductive health in SMKN 4 Yogyakarta. This 

type of pre-experimental research using pretest and posttest (one group pretest-

posttest design). Population  this study was 615 students and a sample of 99 students 

using the proportional stratified random sampling technique. Measuring instrument 

used is knowledge and attitude level questionnaire. Bivariate test using Wilcoxon. 

The level of knowledge before the intervention was mostly in the poor category and 

the attitudes of most students were in the negative category. Level of knowledge 

after intervention was mostly in medium category and attitudes of most of the 

students were in the positive category. Statistical analysis on level knowledge and 

attitudes obtained p value <0.05. This means that there is an effect of health 

education lecture method using visual media on level of knowledge and attitudes 

about reproductive health at SMKN 4 Yogyakarta. 

 

Keywords: health education, level of knowledge, attitudes, reproductive health 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa 

dan mengalami perubahan secara biologis, intelektual, dan psikososial. Remaja 

adalah mereka yang berusia dalam rentang 11-20 tahun. Remaja awal adalah 

remaja yang berusia 11-14 tahun, remaja pertengahan saat berusia 15-17 tahun, 

dan remaja akhir saat berusia 18-20 tahun (Hockenberry et al., 2019). Pada 

masa ini, remaja mulai mengalami perasaan romantis dan percobaan seksual 

melalui pergaulan antara teman sebaya melalui akses media seperti melihat 

konten pornografi, dan sebagainya (Solehati et al., 2019). 

Masa remaja merupakan masa kematangan reproduksi erat kaitannya 

dengan berbagai masalah reproduksi seperti seks pranikah, hamil usia dini 

sehingga putus sekolah, aborsi, HIV/AIDS maupun penyakit menular seksual 

(H Ernawati, 2018). Penyakit Menular Seksual (PMS) dapat menyerang organ 

reproduksi seperti gonorea, klamidia, sifilis, dan trikomoniasis. WHO juga 

menemukan dari setiap 25 orang di dunia, setidaknya satu yang mengalami 

penyakit infeksi menular seksual (WHO, 2019).  

Salah satu permasalahan saat masa kematangan reproduksi yaitu HIV. Di 

Indonesia kasus HIV sejak tahun 2005 sampai Maret 2021 cenderung 

meningkat setiap tahunnya. Jumlah kasus HIV sampai Maret 2021 mencapai 

427.200 (78,7% dari target 90% estimasi ODHA tahun 2020 sebesar 543.100   
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orang).  Sedangkan kasus AIDS sendiri sejak tahun 2005 sampai dengan Maret 

2021 sebanyak 131.147 orang (Kemenkes, 2021).  

Berdasarkan data Riskesdas 2018, di Indonesia proporsi perempuan usia 

10-19 tahun yang pernah hamil sebanyak 58,8% dan sedang hamil sebanyak 

25,2%. Hal tersebut, membuat Indonesia berada di tingkat kedua perkawinan 

anak tertinggi di ASEAN (Media Indonesia, 2022). Salah satu wilayah yang  

sedang rentan mengalami permasalahan kesehatan reproduksi remaja adalah 

wilayah Yogyakarta. Karena wilayah Yogyakarta merupakan kota pelajar, 

dimana terdapat remaja yang berdatangan dan tinggal di sini. Berdasarkan 

sindonews.com terdapat tiga kota dengan jumlah pelajar hamil di luar nikah 

terbanyak di Indonesia yaitu Tangerang Selatan, Yogyakarta, dan Madiun. 

Salah satu faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi dan masa pandemi 

COVID-19. Angka kehamilan di Yogyakarta pada tahun 2022 mencapai 

45.589 kasus, diantaranya 1.032 (2,3%) kasus hamil di luar nikah, salah 

satunya dari kalangan pelajar (sindonews.com, 2022). Angka kasus nikah usia 

dini di Kota Yogyakarta tidak tergolong tinggi, namun harus ada perhatian 

lebih dengan kasus tersebut. Menurut data Pengadilan Agama (PA) Kota 

Yogyakarta tahun 2020 tercatat 72 kasus nikah usia dini karena hamil di luar 

nikah. Data terakhir Pengadilan Agama (PA) Kota Yogyakarta selama tahun 

2021 tercatat 65 kasus hamil di luar nikah, paling banyak terjadi pada usia 15-

17 tahun (suarajogja.id, 2021).  

Remaja perlu mengetahui tentang kesehatan reproduksi agar dapat 

memiliki pengetahuan, sikap, dan tingkah laku yang bertanggungjawab serta 
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dapat meminimalisir perilaku seksual berisiko. Demikian halnya, program 

kesehatan reproduksi remaja sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi remaja mendatang 

(Baroroh, 2021). Menurut BKKBN tahun 2021 bahwa pendidikan kesehatan 

reproduksi membahas urgensi mengenai merawat kesehatan organ-organ 

reproduksi (BKKBN, 2021). 

Kesehatan reproduksi dibahas dalam agama Islam sebagai pandangan 

hidup seseorang memiliki kaitannya dengan kesehatan reproduksi untuk 

merawat organ reproduksi. Pandangan islam yang sebagaimana tertuang dalam 

Al-Qur’an surat An Nur ayat 30: 

َ َخبِْير ٌۢ بَِما يَْصنَعُْونَ  ْوا ِمْن اَْبَصاِرِهْم َويَْحفَُظْوا فُُرْوجَ ُهْمْۗ ٰذِلَك اَْزٰكى لَُهْمْۗ اِنَّ ّٰللاه  قُْل ِلِّْلُمْؤِمنِْيَن يَغُضُّ

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Demikian itu, lebih suci bagi 

mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (QS. An 

Nur : 30). 

Al-Qur’an surat An Nur ayat 31: 

َلَّ  ِ نَّ إ َهُ ت َ ين يَن ِز ِد بْ ُ ي ََل  نَّ َو هُ وَج ُر ُ َن ف َظْ ف ْح َ ي نَّ َو هِ اِر صَ َبْ ْن أ َن ِم ْض ضُ غْ َ اِت ي َ ن ِم ْؤ مُ لْ لِ ْل  ُ ق َو

نَّ  ِه ِ ت َ ول ُعُ ب َلَّ لِ ِ نَّ إ َهُ ت َ ين يَن ِز ِد بْ ُ ي ََل  ۖ َو نَّ   ِه ِ وب ُ ي ٰى ُج َ ل نَّ عَ هِ ِر ُم ُخ ِ َن ب بْ ِر ْض َ ي لْ َو  ۖ ا  هَ نْ َر ِم هَ ا ظَ َم

نِي  َ ب َْو  نَّ أ ِه ِ ان َو ْخ ِ إ ْو  َ أ نَّ  ِه ِ ت َ ول عُ ُ اِء ب َ ن َبْ أ ْو  َ أ نَّ  ِه ِ ئ ا َ ن بْ َ أ ْو  َ أ نَّ  ِه ِ ت َ ول ُعُ اِء ب َ ب آ َْو  نَّ أ ِه ِ ئ ا َ آب ْو  َ أ

ي  ُولِ ِر أ يْ يَن غَ ِع ِ اب َّ لت ا ِو  َ نَّ أ ُهُ ن ا َم َيْ أ ْت  كَ  َ ل ا َم ْو َم َ نَّ أ ِه ِ ئ ا سَ َْو نِ أ نَّ  ِه ِ ت ا َو ََخ أ ي  نِ َ َْو ب نَّ أ ِه ِ ن ا َو ْخ ِ إ

َن  بْ ِر ْض َ ََل ي ۖ َو اِء  سَ ِ ِّ ن ل ا اِت  َر ْو ٰى عَ َ ل وا عَ ُر هَ ظْ َ ْم ي َ يَن ل ِذ َّ ل ا ِل  فْ ِو الطِِّ َ اِل أ َج َن الرِِّ ةِ ِم َ ب ْر ْْلِ ا

ْم  كُ َّ ل َ ع َ وَن ل ُ ن ِم ْؤ ُم لْ هَ ا ُّ ي َ أ ا  يعً مِ  ِ َج َى ّٰللاَّ ل ِ إ وا  ُ ُوب ت ۚ َو نَّ  ِه ِ ت َ ن ي ْن ِز يَن ِم فِ ْخ ُ ا ي مَ َم َ ل عْ ُ ي نَّ لِ ِه لِ ُج َْر أ ِ ب

ونَ  ُح لِ فْ ُ      ت
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 Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan 

hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, 

atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami 

mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara 

lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-

wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-

laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang 

belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan 

kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman 

supaya kamu beruntung (QS. An Nur : 31). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lusianti et al., (2020) 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan dan sikap remaja putri tentang hak reproduksi kelas XII di SMA 

Negeri 18 Batam. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Kurniawaty et al., 

(2021) mengatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan 

remaja tentang kesehatan reproduksi. Penelitian tersebut sejalan dengan 

penelitian Irma Fidora et al., (2022) bahwa ada pengaruh yang signifikan dari 

pendidikan kesehatan remaja terhadap tingkat pengetahuan remaja tentang 

kesehatan reproduksi. Hasil survei yang dilakukan oleh WHO di beberapa 
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negara memperlihatkan adanya pendidikan kesehatan dan informasi yang baik 

dan benar dapat menurunkan permasalahan reproduksi pada remaja (Yusfarani, 

2020). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada hari Senin, 21 

Februari 2022, informasi yang diperoleh dari guru BK SMKN 4 Yogyakarta 

terdapat jumlah siswa kelas X sebanyak 615 siswa, dengan 529 siswa 

perempuan dan 86 siswa laki-laki. Setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2018 

terjadi kejadian kasus yang sama di kelas XII yaitu hamil diluar nikah dan dari 

pihak orang tua wali meminta izin kepada sekolah untuk tidak melanjutkan 

pendidikan. Selain itu, dilatarbelakangi di SMKN 4 Yogyakarta belum pernah 

dilakukan pendidikan kesehatan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui “Adakah Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode 

Ceramah Menggunakan Media Visual Terhadap Tingkap Pengetahuan Dan 

Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi di SMKN 4 Yogyakarta?”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masa remaja merupakan masa kematangan reproduksi erat kaitannya 

dengan berbagai masalah reproduksi seperti seks pranikah, hamil usia dini 

sehingga putus sekolah, aborsi, HIV/AIDS maupun penyakit menular seksual. 

Salah satu wilayah yang  sedang rentan mengalami permasalahan kesehatan 

reproduksi remaja adalah wilayah Yogyakarta. Karena wilayah Yogyakarta 

merupakan kota pelajar, dimana terdapat remaja yang berdatangan dan tinggal 

di sini. Angka kehamilan di Yogyakarta pada tahun 2022 mencapai 45.589 
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kasus, diantaranya 1.032 (2,3%) kasus hamil di luar nikah, salah satunya dari 

kalangan pelajar. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lusianti et al., 

(2020), Kurniawaty et al., (2021), dan Irma Fidora et al., (2022) bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari pendidikan kesehatan remaja terhadap tingkat 

pengetahuan remaja dan sikap tentang kesehatan reproduksi. Berdasarkan studi 

pendahuluan bahwa di SMKN 4 Yogyakarta belum pernah dilakukan 

pendidikan kesehatan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

untuk mengetahui “Adakah Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Ceramah 

Menggunakan Media Visual Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Sikap 

Tentang Kesehatan Reproduksi Di SMKN 4 Yogyakarta ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan metode ceramah 

menggunakan media visual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap 

tentang kesehatan reproduksi di SMKN 4 Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui data karakteristik responden berdasarkan usia, jenis 

kelamin dan jurusan di SMKN 4 Yogyakarta.  

b. Mengetahui distribusi tingkat pengetahuan berdasarkan karakteristik 

responden. 

c. Mengetahui distribusi sikap berdasarkan karakteristik responden. 
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d. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan sebelum dan setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan 

media visual di SMKN 4 Yogyakarta. 

e. Mengidentifikasi sikap sebelum dan setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan metode ceramah menggunakan media visual di SMKN 4 

Yogyakarta. 

f. Mengetahui perbedaan sebelum dan setelah pendidikan kesehatan 

metode ceramah menggunakan media visual terhadap tingkat 

pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi di SMKN 4 

Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapakan mampu menjadi landasan 

pendidikan kesehatan pada remaja dalam rangka mencegah masalah 

kesehatan reproduksi pada remaja. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Institusi SMKN 4 Yogyakarta 

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi khususnya bagi siswa kelas X SMKN 4 

Yogyakarta sehingga dapat terbentuk sikap yang baik. Selain itu, 

penelitian ini dapat memberikan pengetahuan untuk menjaga dan 

merawat kesehatan reproduksi.  
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b. Bagi Institusi STIKes Madani  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan literatur atau 

kepustakaan dalam pendidikan keperawatan komunitas dan 

keperawatan anak yang dapat digunakan dalam pengembangan 

metode yang efektif untuk melakukan pendidikan kesehatan. 

Sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan, dan 

sikap tentang kesehatan reproduksi.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi Evidence Based 

Practice dalam upaya pencegahan masalah kesehatan reproduksi pada 

remaja.      
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E.  Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Tempat 

Desain dan  

Analisa Data 

Populasi dan 

 Teknik Sampel 

Instrumen 

Penelitian 
Hasil 

1. (Lusianti et 

al., 2020) 

Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Terhadap 

Pengetahuan dan Sikap 

Remaja Putri tentang 

Hak Reproduksi Kelas 

XII di SMA Negeri 18 

Batam 

SMA  

Negeri 18 

Batam 

Jenis penelitian menggunakan 

Pre Eksperimental Designs. 

 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan One 

Group Pretest-Posttest.  

 

Analisa data dalam penelitian 

ini menggunakan uji T. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa SMA Negeri 18 

Batam sebanyak 142 siswa.  

 

Teknik sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Purposive Sampling. 

SOP dan 

kuesioner  

Hasil penelitian menunjukkan  

ada perbedaan secara signifikan 

dan pengaruh pendidikan 

kesehatan tentang pengetahuan 

dan sikap remaja putri tentang 

hak reproduksi  

 

2. (Kurniawaty 

et al., 2021) 

Pengaruh Pendidikan 

terhadap Pengetahuan 

Remaja tentang 

Kesehatan Reproduksi 

di SMK ‘Aisyiyah 

Palembang 

SMK 

‘Aisyiyah 

Palembang 

Jenis penelitian menggunakan 

Pre Eksperimental Designs. 

 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan One 

Group Pretest-Posttest.  

 

Analisa data dalam penelitian 

ini menggunakan uji T. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa-siswi kelas XII di 

SMK ‘Aisyiyah Palembang 

sebanyak 89 siswa. 

 

Teknik sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Total  Sampling. 

SOP dan 

kuesioner 

Hasil penelitian menunjukkan 

ada perbedaan secara signifikan 

pengetahuan sebelum dan setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan. 

3. (Irma Fidora 

et al., 2022) 

Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi 

Metode Ceramah 

Menggunakan Visual 

terhadap Tingkat 

Pengetahuan Remaja 

SMP N 

Bukittinggi  

Jenis penelitian menggunakan 

Pre Eksperimental Designs. 

 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan One 

Group Pretest-Posttest.  

 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah selutuh siswa-siswi 

SMPN Bukittinggi kelas VII 

sebanyak 283 siswa (129 laki-

laki dan 154 perempuan). 

 

SOP dan 

kuesioner 

Hasil penelitian menunjukkan 

ada pengaruh signifikan antara 

pelaksanaan Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Metode 

Ceramah Menggunakan Visual 

remaja terhadap tingkat 
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No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Tempat 

Desain dan  

Analisa Data 

Populasi dan 

 Teknik Sampel 

Instrumen 

Penelitian 
Hasil 

Analisa data dalam penelitian 

ini menggunaka uji T. 

Teknik sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Simple Random Sampling. 

pengetahuan remaja tentang 

kesehatan reproduksi.  

4. (Alameer et 

al., 2019) 

Effect of Health on 

Female Teacher’s 

Knowledge and 

Practices Regarding 

Early Breast Cancer 

Detection and 

Screening in the Jazan 

Area: a Quasi 

Experimental Study 

Sekolah 

Administra

si Umum 

Pendidikan 

Jazan 

Jenis penelitian menggunakan  

Quasi Eksperimental. 

 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan Pretest-

Posttest Without Control 

Group. 

 

Analisa data dalam penelitian 

ini menggunakan uji regresi 

logistik. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua guru perempuan 

(sekitar 1.400) diantara 75 

sekolah milik dinas pendidikan 

menengah Administrasi Umum 

Pendidikan Jazan, Kementerian 

Pendidikan.  

 

Teknik sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Non 

Probability  Sampling: Simple 

Random Sampling. 

SOP dan 

kuesioner 

Hasil penelitian menunjukkan 

program pendidikan kesehatan 

kelompok efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan dan 

praktik kanker payudara pada 

guru perempuan. 

5. (Sherman et 

al., 2021) 

Transgender and 

Gender Diverse Health 

Education for Future 

Nurses: Student’s 

Knowledge and 

Attitudes 

Amerika 

Serikat 

Jenis penelitian menggunakan   

Kuantitatif: Survey.  

 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan Survei 

dilakukan melalui Qualtrics 

Online Software & Insight 

Platform (Qualtrics, Provo, 

UT). 

 

Analisa data dalam penelitian 

ini menggunakan uji Kruskal-

Wallis  and Mann-                                                                                       

Whitney.  

Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa yang terdaftar 

dalam program BSN akselerasi  

antara tahun 2014 dan 2015 

(n=160 siswa). 

 

Teknik sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Probability Sampling: Simple  

Random Sampling. 

 

Kuesioner 

Online 

Hasil penelitian menunjukkan 

konten khusus TGD 

(Transgender) meningkatkan 

sensivitas gender siswa dari 

waktu ke waktu, dengan 

peningkatan keterampilan yang 

dilaporkan sendiri dalam 

memberikan perawatan bagi 

orang-orang TGD (Transgender)  

dan pengetahuan tentang sumber 

daya khusus TGD (Transgender) 

tambahan. 
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Setelah dilakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, didapatkan perbedaan-perbedaan sebagai berikut: 

Kesimpulan perbedaan: 1. Populasi yang diambil pada siswa kelas XII SMA, teknik sampel yang digunakan Purposive Sampling. 

Sedangkan penelitian peneliti menggunakan populasi siswa kelas X SMK dan teknik sampel yang digunakan 

Pre Experimental  Designs. 

2. Populasi yang diambil pada siswa kelas XII SMK, teknik sampel yang digunakan Total Sampling. Sedangkan 

penelitian peneliti menggunakan populasi siswa kelas X SMK dan teknik sampel yang digunakan Pre 

Experimental  Designs. 

3. Populasi yang diambil pada VII SMP, teknik sampel yang digunakan Simple Random Sampling. Sedangkan 

penelitian peneliti menggunakan populasi siswa kelas X SMK dan teknik sampel yang digunakan Pre 

Experimental  Designs. 

4. Jenis penelitian menggunakan Quasi Eksperimental. Desain yang digunakan dalam penelitian ini dengan Pretest-

Posttest Without Control Group. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi logistik. Sedangkan 

jenis penelitian peneliti menggunakan Pre Experimental Designs, dan desain penelitian menggunakan One 

Group Pretest Posttest Designs. 

5. Jenis penelitian menggunakan Kuantitatif: Survey. Desain yang digunakan dalam penelitian ini dengan Survei 

dilakukan melalui Qualtrics Online Software & Insight Platform (Qualtrics, Provo, UT). Analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kruskal-Wallis  and Mann Whitney. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Pengetahuan  

a. Definisi Pengetahuan  

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan 

manusia melalui lima panca indera yaitu indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Secara tidak langsung 

saat pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan, dipengaruhi 

oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap suatu objek. 

Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam 

bentuk tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2018).  

b. Cara Memperoleh Pengetahuan 

Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman 

yang berasal dari berbagai sumber, seperti: media massa (internet), 

media elektronik (handphone), buku, tenaga medis(dokter, perawat 

dan sebagainya), media poster, booklet, spanduk, bahkan bisa juga 

dari kerabat dekat (Notoadmodjo, 2018).  
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Beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan menurut 

(Notoatmodjo, 2018) yaitu: 

1) Cara Memperoleh Kebenaran Non Ilmiah atau Tradisional 

a) Cara coba salah (trial and error) 

Sebelum adanya tradisi atau kebudayaan, bahkan sebelum 

adanya peradaban, cara inilah yang sering orang gunakan 

untuk menghadapi persoalan atau masalah dengan cara coba-

coba. Cara ini dilakukan dengan beberapa kemungkinan, 

Apabila kemungkinan dalam memecahkan masalah tersebut 

tidak berhasil, maka dicoba kemungkinan yang lain. 

Kemudian, jika kemungkinan kedua ini juga gagal, maka 

dicoba kemungkinan selanjutnya sampai masalah tersebut 

dapat dipecahkan. . 

b) Secara kebetulan  

Memperoleh kebenaran pengetahuan dapat melalui cara 

kebetulan. Cara ini terjadi karena adanya unsur tidak sengaja 

oleh orang yang bersangkutan.  

c) Cara kekuasaan dan otoritas 

Manusia tidak terlepas dari kebiasaan dan tradisi yang 

biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke 

generasi berikutnya. Kebiasaan ini diterima dari sumbernya 

dan dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Karena 

pengetahuan diperoleh berdasarkan pada pemegang otoritas 
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yaitu orang yang mempunyai kekuasaan seperti pemerintah, 

pemimpin agama, ilmuwan, dan lain sebagainya.  

d) Berdasarkan pengalaman pribadi 

Seperti pepatah mengatakan “pengalaman adalah guru 

terbaik”, mengandung maksud bahwa pengalaman 

merupakan sumber pengetahuan untuk memperoleh 

kebenaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengulang 

kembali pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi pada masa lalu. Namun perlu diperhatikan, tidak 

semua pengalaman pribadi dapat menuntun orang untuk 

menarik kesimpulan dengan benar. Untuk menarik 

kesimpulan dengan benar diperlukan berpikir kritis dan logis.  

e) Cara akal sehat (common sense) 

Berkembangnya kebudayaan, berkembang juga manusia 

dalam berpikir. Dari sini manusia telah mampu 

menggunakan jalan pikirannya serta penalaran, untuk 

memperoleh pengetahuan dan kebenarannya.  

f) Kebenaran melalui wahyu 

Kebenaran disini terlepas dari rasional atau tidak, namun 

kebenaran tersebut harus diterima dan diyakini oleh orang 

yang bersangkutan. 
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g) Kebenaran secara intuitif 

Kebenaran yang dimaksud disini merupakan kebenaran yang 

diperoleh secara cepat melalui proses di luar kesadaran, tanpa 

melalui proses penalaran atau berpikir. Kebenaran ini 

diperoleh seseorang berdasarkan bisikan hati atau suara hati 

saja. 

h) Induksi 

Induksi merupakan penarikan kesimpulan secara umum 

berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari fakta-fakta 

khusus.  

i) Deduksi  

Deduksi merupakan penarikan kesimpulan secara khusus 

dari yang umum. Sehingga akan membuktikan suatu 

kebenaran baru yang berasal dari kebenaran yang sudah ada 

dan sudah diketahui sebelumnya (berkesinambungan). 

2) Cara Ilmiah dalam Memperoleh Pengetahuan 

Cara ini merupakan cara modern dalam memperoleh 

pengetahuan, pada waktu sudah dewasa. Karena, lebih sistematis, 

logis, dan ilmiah. Cara ini juga disebut metode penelitian ilmiah 

(scientific research method). 

c. Tingkatan Pengetahuan 

Pengetahuan atau kognitif merupakan salah domain yang sangat 

penting untuk membentuk tindakan seseorang (over behaviour). 
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Tingkat pengetahuan dalam domain kognitif terbagi menjadi enam 

tingkatan (Notoatmodjo, 2018), yaitu: 

1) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat materi yang sudah dipelajari  

sebelumnya. Termasuk mengingat kembali (recall) atau sesuatu 

yang spesifik dari seluruh materi yang dipelajari sebelumnya. 

Untuk mengetahui bahwa seseorang tahu akan sesuatu dapat 

menggunakan pertanyaa-pertanyaan dengan menyebutkan, 

menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya secara benar.  

2) Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai kemampuan menjelaskan dan 

mengintepretasikan materi tersebut secara benar. Artinya paham 

disini dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, 

meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 

3) Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan atau 

mengaplikasikan materi yang sudah dipelajari pada situasi atau 

kondisi yang sebenarnya (real).  

4) Analisis (analysis) 

Analisis merupakan suatu kemampuan seseorang untuk 

menjabarkan ke dalam komponen-komponen suatu objek atau 

materi dan masih ada kaitannya. 
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5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis menujukkan suatu kemampuan seseorang untuk 

menghubungkan menjadi sesuatu yang logis dari pengetahuan 

yang dimiliki. Sintesis merupakan kemampuan menyusun 

formulasi baru dari formulasi sebelumnya. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau  

tertentu. Penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang telah 

ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang sudah ada. 

Pengetahuan dapat diukur dengan menggunakan wawancara atau 

angket yang berisikan pertanyaan tentang isi materi yang ingin 

diukur oleh peneliti  kepada responden. Kedalaman pengetahuan 

yang ingin diketahui atau diukur dapat disesuaikan dengan 

tingkatan-tingkatan diatas.  

d. Pengukuran Tingkat Pengetahuan 

Pengukuran tingkat pengetahuan mengadopsi dari kuesioner 

Yuce Nilasari (2019) dengan 10 pertanyaan. Setiap butir pertanyaan 

disediakan dua alternatif jawaban yaitu benar dan salah. Jika 

menjawab benar, diberi skor 1 dan jika menjawab salah, diberi skor 0. 

Seluruh pertanyaan dijawab dengan benar, maka nilainya berdasarkan 

jumlah soal yaitu 10: 

1) Baik, jika skor 8-10  
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2) Sedang, jika skor 5-7  

3) Kurang, jika skor 1-4  

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi menurut Yuliana (2017) yaitu: 

1) Pendidikan  

Pendidikan seseorang semakin tinggi, maka semakin cepat 

menerima dan memahami informasi. Sehingga pengetahuan yang 

dimiliki semakin tinggi. 

2) Media massa/sumber Informasi  

Kemajuan tekonologi menyediakan berbagai media massa yang 

dapat mempengaruhi pengetahuam masyarakat tentang informasi 

baru. Informasi dapat diakses melalui media massa seperti 

internet. Media massa merupakan suatu teknik untuk 

mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi positif maupun 

negatif. Seseorang yang mendapat informasi akan menambah 

pengetahuan dan wawasannya, sedangkan seseorang yang jarang 

mendapatkan informasi tidak akan menambah pengetahuan dan 

wawasannya.  

3) Sosial, budaya, dan ekonomi 

Budaya atau tradisi yang dilakukan seseorang tanpa memerlukan 

analisis, akan menambah pengetahuan walaupun itu baik atau 

buruk dan bahkan tidak melakukan sekalipun. Seseorang yang 
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mempunyai sosial budaya baik, maka pengetahuannya akan baik. 

Begitu juga sebaliknya, jika seseorang yang mempunyai sosial 

budaya kurang baik, maka pengetahuannya akan kurang baik. 

Status ekonomi seseorang mempengaruhi tingkat pengetahuan 

karena, akan menentukan tersedianya fasilitas yang digunakan 

untuk mengakses informasi.  

4) Lingkungan 

Proses masuknya pengetahuan dipengaruhi oleh lingkungan 

karena dalam individu terdapat interaksi timbal balik ataupun 

tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh individu. 

Lingkungan yang baik akan mempengaruhi pengetahuan yang 

baik, namun lingkungan yang kurang baik akan mempengaruhi 

pengetahuan kurang baik. 

5) Pengalaman  

Bagaimana cara memecahkan masalah dari pengalaman 

sebelumnya yang telah dialami, sehingga pengalaman yang 

dipetik dapat dijadikan sebagai pengetahuan ketika menghadapi 

masalah yang sama.  

6) Usia 

Bertambahnya usia maka, akan semakin berkembang pola pikir 

dan daya tangkap. Sehingga, pengetahuan yang diperolah akan 

semakin membaik dan bertambah.  
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2. Sikap  

a. Definisi Sikap 

Sikap terhadap kesehatan merupakan suatu penilaian terhadap 

hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan seperti sikap 

terhadap penyakit menular dan tidak menular, sikap terhadap faktor 

yang mempengaruhi kesehatan (Notoatmodjo, 2018). Fenomena sikap 

yang timbul tidak hanya ditentukan oleh keadaan objek yang sedang 

dihadapi, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman masa lalu, situasi 

di saat sekarang, dan harapan-harapan untuk masa yang akan datang. 

Thurstone mendefinisikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek 

negatif terhadap suatu objek (Azwar, 2016).  

b. Komponen Sikap 

Sikap memiliki 3 komponen menurut Azwar (2016) yaitu: 

1) Komponen kognitif 

Komponen kognitif merupakan komponen yang berisi 

kepercayaan seseorang yang berkaitan tentang suatu objek. 

2) Komponen afektif 

Komponen afektif merupakan komponen yang berkaitan tentang 

masalah emosional subjektif atau perasaan seseorang terhadap 

suatu objek.  

3) Komponen perilaku 

Komponen perilaku atau konatif merupakan sikap yang 

menunjukkan perilaku atau kecenderumgan terhadap suatu objek. 
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c. Tingkatan sikap 

Sikap mempunyai tingkatan berdasarkan intensitas perhatian 

menurut Notoatmodjo (2012) yaitu:  

1) Menerima (receiving) 

Menerima dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang 

menerima dan memperhatikan stimulus yang dilakukan. 

Misalnya, sikap siswa SMK yang mengikuti pendidikan 

kesehatan, dapat dilihat dari ketersediaan dan perhatian siswa 

tersebut terhadap pendidikan tentang kesehatan reproduksi.  

2) Menanggapi (responding) 

Menanggapi dapat diartikan sebagai memberikan suatu jawaban 

atau tanggapan terhadap pertanyaan yang dilakukan. Sehingga, 

dengan seseorang menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas 

yang dilakukan berarti orang tersebut telah menerima suatu ide. 

Misalnya, sikap siswa yang mengikuti pendidikan tentang 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi Metode Ceramah 

Menggunakan Visual, siswa tersebut ketika ditanya atau diminta 

untuk menanggapinya siswa mampu menjawab atau menanggapi. 

3) Menghargai (valuing) 

Menghargai dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan 

nilai positif terhadap stimulus yang dilakukan. Sama halnya 

dengan, mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah. Misalnya, sikap siswa mengajak 



22 

 

temannya untuk mengikuti pendidikan tentang Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Metode Ceramah Menggunakan Visual 

remaja, atau mendiskusikan tentang Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi Metode Ceramah Menggunakan Visual remaja 

tersebut. Hal tersebut merupakan suatu bukti bahwa siswa 

tersebut telah mempunyai sikap positif terhadap pendidikan 

kesehatan.  

4) Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

telah dipilih berdasarkan keyakinan dan berani mengambil risiko. 

Sikap yang paling tinggi berdasarkan tingkatannya adalah 

bertanggung jawab. Misalnya, sikap siswa yang sudah mau 

mengikuti pendidikan tentang Pendidikan Kesehatan Reproduksi 

Metode Ceramah Menggunakan Visual remaja, dia harus berani 

untuk mengorbankan waktunya, atau mungkin kehilangan 

kesempatan untuk bermain dengan temannya. Sikap siswa 

tersebut termasuk bertanggung jawab, siap menerima risiko 

terhadap pilihannya karena mengikuti kegiatan pendidikan 

tersebut.  

d. Pengukuran Sikap 

Pengukuran sikap mengadopsi dari kuesioner Yuce Nilasari 

(2019) dengan 10 pertanyaan. Setiap butir pertanyaan disediakan 

empat alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 



23 

 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing alternatif 

jawaban sudah ditentukan skor penilaiannya dalam kategori favorable 

sebagai berikut: 

a) Jika menjawab SS (Sangat Setuju), diberi skor 4 

b) Jika menjawab S (Setuju), diberi skor 3 

c) Jika menjawab TS (Tidak Setuju), diberi skor 2 

d) Jika menjawab STS (Sangat Tidak Setuju), diberi skor 1 

Sedangkan skor penilaian dalam kategori unfavorable sebagai 

berikut: 

a) Jika menjawab SS (Sangat Setuju), diberi skor 1 

b) Jika menjawab S (Setuju), diberi skor 2 

c) Jika menjawab TS (Tidak Setuju), diberi skor 3 

d) Jika menjawab STS (Sangat Tidak Setuju), diberi skor 4 

Demikian didapatkan pengukuran sikap berdasarkan Yuce Nilasari 

(2019) yaitu: 

1) Positif, jika nilai 10-20 

2) Negatif, jika nilai 21-40 

e. Faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Beberapa faktor yang mempengaruhi sikap sebagai berikut (Azwar, 

2016) yaitu: 

1) Pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi merupakan dasar pembentukan sikap 

apabila, pengalaman tersebut meninggalkan kesan kuat. Sikap 
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akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi yang 

terjadi melibatkan faktor emosional.  

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Individu cenderung mempunyai sikap yang searah dengan orang 

yang dianggap penting. Kecenderungan ini  dimotivasi oleh 

keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang 

dianggap penting tersebut.  

3) Pengaruh kebudayaan 

Tanpa disadari kebudayaan memberikan pengaruh sikap 

seseorang terhadap berbagai masalah. Sehingga, kebudayaan 

memberikan corak pengalaman individu kepada masyarakat lain. 

Dari sini terlihat bahwa kebudayaan yang dianut menjadi salah 

satu faktor penentu pembentukan sikap seseorang.  

4) Media massa 

Media massa yang seharusnya disampaikan secara objektif,  

namun cenderung dipengaruhi oleh sikap penulis media massa. 

Sehingga dapat berpengaruh terhadap sikap konsumennya.  

5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga 

agama sangat menentukan sikap kepercayaan seseorang. 

Sehingga, konsep ini akan ikut mempengaruhi pembentukan 

sikap.  
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6) Faktor emosional 

Sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi 

sebagai pengalihan bentuk pertahanan ego.  

 

3. Konsep Pendidikan Kesehatan 

a. Definisi Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan merupakan upaya persuasi atau 

pembelajaran kepada masyarakat agar mau melakukan tindakan-

tindakan untuk menjaga dan meningkatkan taraf kesehatannya. 

Pendidikan kesehatan merupakan bentuk tindakan mandiri  

keperawatan dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan 

pembelajarannya yang didalamnya perawat sebagai perawat pendidik 

yang sesuai dengan tugas perawat (Notoatmodjo, 2018).  

b. Tujuan Pendidikan Kesehatan 

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat untuk menjaga, merawat, sehingga dapat 

meningkatkan angka derajat kesehatan. Manfaat dan tujuan dari 

program Pendidikan Kesehatan Reproduksi Metode Ceramah 

Menggunakan Visual remaja adalah memberikan pemahaman dan 

kesadaran agara menyadari pentingnya mempelajari ilmu tersebut 

yang dapat berdampak pada perilaku hidup sehat. Sehingga 

menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada kondisi kesehatan 
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reproduksinya. Berbagai cara yang dapat dilakukan seperti melakukan 

upaya advokasi, pendidikan kesehatan, konsultasi, dan memberikan 

pelayanan kepada remaja, serta memberikan support dalam 

melaksanakan kegiatan positif (Arsani, 2019). 

c. Ruang Lingkup Pendidikan Kesehatan 

Ruang lingkup pendidikan kesehatan menurut Notoatmodjo 

(2014) dapat diklasifikasikan menjadi berbagai dimensi, antara lain 

dimensi aspek pelayanan kesehatan, dimensi tempat pelaksanaan 

pendidikan kesehatan, dan dimensi tingkat pelayanan kesehatan. 

1) Dimensi aspek pelayanan kesehatan  

(a) Pendidikan kesehatan pada aspek preventif-promotif 

Sasaran pendidikan kesehatan pada aspek promotif ini adalah 

kelompok orang sehat. Ternyata selama ini kelompok orang 

sehat kurang memperoleh perhatian dalam upaya 

meningkatkan kesehatannya. Padahal kelompok orang sehat 

didalam suatu komunitas terdapat 80-85% dari jumlah 

populasi. Derajat kesehatan bersifat dinamis, oleh karena itu 

seseorang yang sudah dalam kondisi sehat, tetap perlu dibina 

kesehatannya agar tetap sehat atau lebih meningkat lagi. 
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(b) Pendidikan kesehatan pada aspek penyembuhan dan 

pemulihan (kuratif-rehabilitatif) 

Terdapat tiga upaya dalam aspek penyembuhan dan 

pemulihan ini diantaranya: 

(1) Pencegahan tingkat pertama (primary prevention) 

Sasaran pada aspek ini adalah kelompok masyarakat 

yang berisiko tinggi (high risk) seperti kelompok ibu 

hamil dan menyusui, para pekerja seks (perempuan atau 

laki-laki), dan sebagainya. Tujuannya adalah agar 

mereka tidak jatuh sakit atau terkena penyakit. 

(2) Pencegahan tingkat kedua (secondary prevention) 

Sasaran pada aspek ini adalah para penderita penyakit 

kronis seperti asma, diabetes melitus, tekanan darah 

tinggi, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar mereka 

mampu mencegah penyakitnya tidak menjadi parah.  

(3) Pencegahan tingkat ketiga (tertiary prevention) 

Sasaran pada aspek ini adalah kelompok pasien atau 

penderita yang baru sembuh (recovery) dari 

penyakitnya. Tujuannya adalah agar mereka segera 

sembuh kembali kesehatannya.  
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2) Dimensi tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan 

(a) Di keluarga (rumah tangga) 

Keluarga atau rumah tangga merupakan unit terkecil yang 

harus dimulai di masing-masing keluarga untuk mencapai 

perilaku yang sehat. 

(b) Di sekolah  

Sekolah merupakan salah satu tempat yang digunakan dalam 

pendidikan kesehatan oleh guru.  

(c) Di tempat kerja 

Tempat kerja merupakan tempat dimana orang dewasa  

memperoleh nafkah untuk keluarga. Oleh karena itu pemilik, 

pemimpin, atau manajer dari institusi tempat kerja termasuk 

perkantoran merupakan sasaran pendidikan kesehatan. 

Muncul rasa peduli terhadap kesehatan para pekerjanya dan 

mengembangkan unit kesehatan di tempat kerja.  

(d) Di tempat-tempat umum 

Tempat-tempat umum disini meliputi pasar, terminal, taman, 

dan sebagainya. Tempat umum yang sehat bukan hanya  

terjaga kebersihannya tetapi juga harus dilengkapi fasilitas  

kebersihan dan sanitasi.  

(e) Di fasilitas pelayanan kesehatan 

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit (RS), 

puskesmas, dan sebagainya. 
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3) Dimensi tingkat pelayanan kesehatan  

Menurut Leavel and Clark dimensi tingkat pelayanan 

kesehatan terdapat lima tingkatan pencegahan (five levels of 

prevention) yaitu:  

(a) Promosi kesehatan (health promotion) 

Misalnya dalam peningkatan gizi, perbaikan sanitasi 

lingkungan, dan sebagainya. 

(b) Perlindungan khusus (specific protection) 

Misalnya dalam program imunisasi. 

(c) Diagnosis dini dan dan pengobatan segera (early doagnostic 

and prompt treatment) 

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit. 

Penyakit yang terjadi di masyarakat sering sulit terdeteksi. 

(d) Pembatasan cacat (disability limitation) 

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan 

penyakit, sering terjadi masyarakat tidak mau melanjutkan 

pengobatannya sampai tuntas. Pengobatan yang tidak layak 

dan tidak sempurna (tidak tuntas) dapat mengakibatkan cacat 

atau ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. 

(e) Rehabilitasi (rehabilitation) 

Rehabilitasi ini mencakup pemulihan kondisi cacat melalui 

latihan-latihan tertentu. 
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d. Metode Pendidikan Kesehatan  

Penggolongan metode pendidikan kesehatan ada tiga menurut 

(Notoatmodjo, 2014) yaitu: 

1) Metode individual (perorangan) 

Metode ini bersifat individual dan biasanya digunakan untuk 

membina seseorang yang mulai tertarik pada suatu perubahan 

perilaku. Dasar yang digunakan pendekatan individual karena 

setiap orang mempunyai alasan yang berbeda-beda berhubungan 

dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Bentuk 

pendekatannya antara lain: 

a) Bimbingan dan penyuluhan (guidance and counceling) 

Pendekatan ini merupakan cara kontak yang lebih intensif 

antara klien dengan petugas. Sehingga masalah yang 

dihadapi klien dapat diteliti dan dibantu cara 

penyelesaiannya.  

b) Wawancara 

Pendekatan ini merupakan bagian dari bimbingan dan 

penyuluhan. Bertujuan untuk menggali informasi yang tidak 

atau belum mengalami perubahan. Jika hal tersebut belum 

mengalami perubahan, maka diperlukan penyuluhan yang 

lebih mendalam.  
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2) Metode kelompok 

Metode yang bisa digunakan untuk kelompok kecil diantaranya: 

a) Kelompok besar 

Metode yang baik untuk kelompok besar adalah ceramah dan 

seminar, karena pesertanya lebih dari 15 orang. 

(1) Ceramah 

Metode ini cocok untuk sasaran yang berpendidikan tinggi 

maupun rendah. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

metode ceramah ini adalah: 

(a) Persiapan  

Kunci keberhasilan dalam persiapan ceramah ini 

Apabila penceramah menguasai materi. Hal-hal 

tersebut meliputi mempelajari materi dengan 

sistematik yang baik (seperti diagram atau skema) 

dan mempersiapkan alat bantu (seperti slide, sound 

sistem, dan sebagainya). 

(b) Pelaksanaan  

Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan ceramah ini 

Apabila penceramah dapat menguasai sasaran 

ceramah. Hal-hal tersebut meliputi sikap dan 

penampilan yang meyakinkan, suara jelas, pandangan 

harus tertuju ke seluruh peserta, berdiri di depan (di 
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pertengahan), dan menggunakan alat bantu lihat 

semaksimal mungkin. 

(2) Kelompok kecil 

Apabila peserta kurang dari 15 orang biasanya disebut 

kelompok kecil. Metode yang cocok untuk kelompok 

kecil antara lain: 

(a) Diskusi kelompok 

Agar terjadi diskusi yang hidup maka pemimpin 

kelompok harus mengatur jalannya diskusi dan 

mengarahkan. Sehingga anggota kelompok 

mempunyai kesempatan yang sama dalam 

mengemukakan pendapat. 

(b) Curah pendapat (brainstorming) 

Metode ini merupakan modifikasi metode diskusi 

kelompok namun, pada prinsipnya sama dengan 

diskusi kelompok. Tujuannya untuk menggabungkan 

gagasan, pendapat, informasi, dan pengetahuan, serta 

pengalaman dari setiap responden.  

(c) Bola salju (snow balling) 

Kelompok dibagi menjadi berpasang-pasangan (1 

pasang, 2 orang), kemudian dilakukan suatu 

pertanyaan atau masalah. Setelah kurang lebih 5 

menit maka tiap 2 pasang bergabung menjadi satu. 
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Mereka mediskusinya masalah tersebut dan mencari 

kesimpulannya. 

(d) Kelompok-kelompok kecil (buzz group) 

Kelompok dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil 

(buzz group) yang kemudian dilakukan suatu 

pertanyaan atau masalah. Masing-masing kelompok 

mendiskusikan dan selanjutnya hasil tiap kelompok 

didiskusikan kembali serta ditarik kesimpulan. 

(e) Bermain peran (role play) 

Bermain peran merupakan prinsip metode untuk 

menghadirkan peran yang ada dalam suatu 

pertemuan.  

(f) Permainan stimulasi (simulation game) 

Berbentuk metode praktek yang berfungsi untuk 

mengembangkan ketrampilan peserta belajar. Metode 

ini merupakan gabungan dari role play dan diskusi 

kelompok.  
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3) Metode massa 

Beberapa metode (pendekatan) massa yang cocok digunakan 

dalam pendidikan kesehatan yaitu: 

a) Ceramah umum (public speaking) 

Pada acara tertentu, misalnya pada Hari Kesehatan Nasional 

berpidato di hadapan masyarakat untuk menyampaikan 

pesan kesehatan. 

b) Berbincang-bincang (talk show) tentang kesehatan melalui 

media elektronik seperti radio dan televisi. 

c) Simulasi, dialog antara pasien dengan dokter atau petugas 

kesehatan lainnya tentang suatu masalah kesehatan di suatu 

media massa. 

d) Sinetron Dokter Sartika tahun 1990-an dalam acara TV 

e) Tulisan-tulisan di majalah atau surat kabar, baik dalam 

bentuk artikel maupun tanya jawab tentang kesehatan  

f) Billboard, yang dipasang di pinggir jalan, spanduk, poster, 

dan sebagainya. Misalnya billboard “Ayo ke Posyandu” 

e. Media Pendidikan Kesehatan 

Media merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi. Secara garis besar terdapat tiga 

macam alat bantu (media) menurut Notoatmodjo (2014) yaitu: 

1) Media visual (alat bantu lihat), merupakan alat yang dapat  

membantu menstimulus indra penglihatan (mata) pada saat 
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terjadinya proses penerimaan pesan pendidikan. Alat bantu lihat 

(media visual) ada dua bentuk yaitu: 

a) Alat yang diproyeksikan, misalnya slide, film, film strip, dan 

sebagainya 

b) Alat yang tidak dapat diproyeksikan ada dua: 

(1) Dua dimensi, misalnya gambar bagan, gambar peta, dan 

sebagainya 

(2) Tiga dimensi, misalnya boneka, bola dunia, dan 

sebagainya 

2) Media audio (alat bantu dengar), merupakan alat yang dapat 

membantu menstimulus indra pendengaran pada saat terjadinya 

proses penerimaan pesan pendidikan. Misalnya radio, kepingan 

CD (compact disc), piringan hitam, dan sebagainya. 

3) Media audio visual (alat bantu lihat-dengar), merupakan alat yang 

dapat membantu dalam menstimulus indra penglihatan dan 

pendengaran pada saat terjadinya proses penerimaan pesan 

pendidikan. Misalnya televisi, DVD (digital versaitle disc), dan 

sebagainya. 

 

4. Remaja 

a. Definisi Remaja 

Masa remaja merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju 

dewasa, dan mengalami perubahan, baik secara biologis, intelektual 
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dan psikososial. Remaja adalah mereka yang berusia dalam rentang 

11-20 tahun. Dikatakan remaja awal saat berusia 11-14 tahun, remaja 

pertengahan saat berusia 15-17 tahun, dan remaja akhir saat berusia 

18-20 tahun (Hockenberry et al., 2019). 

Masa remaja dikatakan sebagai masa yang berbahaya, karena 

terjadi perubahan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa 

dewasa. Munculnya rasa ingin tahu sangat besar, lebih menyukai hal-

hal yang berupa tantangan, dan biasanya cenderung berani mengambil 

risiko atas perbuatannya tanpa pertimbangan yang matang. Masa ini 

dirasakan sebagai masa krisis karena belum adanya pendirian atau 

pegangan yang kokoh serta kepribadian sedang mengalami 

pembentukan. Apabila keputusan yang diambil tidak tepat dalam 

menyelesaikan masalah, para remaja dapat terperosok jatuh kedalam 

hal-hal yang berisiko dan mungkin harus menanggung akibat jangka 

pendek maupun jangka panjang. Hal-hal yang berisiko pada remaja, 

sangat memerlukan bimbingan terutama dari orang tua dan 

ketersediaan pelayanan kesehatan. Sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan kesehatan remaja termasuk pelayanan untuk kesehatan 

reproduksi (Guthold et al, 2019).   
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b. Tahap-tahap perkembangan dan batas remaja 

Terdapat tiga tahapan perkembangan remaja menurut Hockenberry et 

al., (2019) yaitu: 

1) Remaja awal (early adolescent) usia 11-14 tahun 

Pada reamaja awal ditandai dengan: 

a) Ciri-ciri seksual sekunder muncul 

b) Mengeksplorasi kemampuan yang baru ditemukan 

c) Keinginan kuat untuk tetap bergantung pada orang tua saat 

mencoba sesuatu 

2) Remaja pertengahan (middle adolescent) usia 15-17 tahun 

Pada remaja pertengahan ditandai dengan: 

a) Ciri-ciri seksual sekunder sudah lanjut 

b) Fokus diri yang instens 

c) Eksperimen dengan musik, teknologi, dan pakaian serta 

penampilan fisik 

d) Mengalami perkembangan kognitif, teman sebaya, 

eksplorasi karir masa depan, dan perilaku eksperimen 

termasuk seksualitas dan penggunaan narkoba  

3) Remaja akhir (late adolescent) usia 18-20 tahun 

Pada remaja akhir ditandai dengan: 

a) Struktur dan pertumbuhan reprduksi hampir sempurna 

b) Pemikiran mapan dan kemarahan lebih disembunyikan 

c) Mampu melihat masalah secara komprehensif 
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c. Perkembangan Remaja  

Perkembangan remaja menurut Koes Irianto (2015) dibagi menjadi 

lima yaitu: 

1) Perkembangan sosial, meliputi: 

a) Berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan 

akan pergaulan 

b) Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial 

c) Meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis 

d) Mulai cenderung memilih karier tertentu 

2) Perkembangan moral,meliputi: 

a) Pandangan moral makin lama menjadi lebih abstrak 

b) Keyakinan moral lebih terpusat pada apa yang benar, keadilan 

moral sebagai kekuatan moral yang dominan 

c) Penilaian moral menjadi semakin kognitif 

d) Penilaian moral menjadi kurang egosentris  

e) Penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal 

(merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan 

emosi) 

3) Perkembangan seksual, meliputi: 

a) Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat 

seksual 

b)  Hasrat seksual tersebut tidak dapat segera dilakukan karena 

adanya penundaan usia perkawinan 
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c) Usia perkawinan di tunda, norma agama tetap berlaku dimana 

larangan untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah 

d) Kecenderungan pelanggaran makin meningkat, karena adanya 

penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media 

massa 

e) Orang tua sendiri tidak terbuka terhadap anak tentang seks 

f) Adanya kecenderungan pergaulan yang makin besar antara 

laki-laki dan perempuan, sebagai akibat berkembangnya peran 

dan pendidikan perempuan sehingga kedudukan antara 

perempuan dan laki-laki sejajar 

4) Perkembangan inteligensi, menurut Andi Mappiare meliputi: 

a) Bertambahnya informasi sehingga mampu berpikir reflektif 

b) Banyaknya pengalaman dan latihan dalam memecahkan 

masalah, sehingga mampu berpikir pra operasional 

c) Adanya kebebasan berpikir, sehingga menunjang remaja 

untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan yang 

baru dan benar 

5) Perkembangan emosi, menurut Crow dan Crow, emosi merupakan 

tanda afektif yang kuat ditandai dengan perubahan fisik. Pada saat 

emosi, terjadi perubahan fisik seperti: 

a) Ketika terpesona, reaksi elektris pada kulit meningkat 

b) Ketika marah, peredaran darah bertambah cepat dan pupil 

mata membesar 
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c) Ketika terkejut, denyut jantung bertambah cepat 

d) Ketika kecewa, nafas menjadi panjang 

e) Ketika takut atau tegang, liur mengering, bulu rambut berdiri, 

pencernaan menjadi sakit, otot menjadi tegang, komposisi 

darah berubah dan kelenjar lebih aktif 

 

5. Kesehatan Reproduksi  

a. Definisi kesehatan reproduksi  

Kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi atau keadaan 

sehat secara fisik, psikis, dan sosial yang secara keseluruhan berkaitan 

dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi (Kementerian Kesehatan 

RI, 2015). Kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi sehat yang 

menyangkut sistem organ, fungsi, dan proses reproduksi pada remaja. 

Sehat disini tidak semata-mata bebas dari penyakit atau cacat, namun 

sehat secara mental serta sosial kultural (Koes Irianto, 2015).  

b. Ruang lingkup kesehatan reproduksi 

Secara umum, berdasarkan (Yayah & Eli, 2021) ruang lingkup 

kesehatan reproduksi menurut meliputi: 

1) Kesehatan ibu dan bayi baru lahir  

Kesehatan ibu hamil mempengaruhi pada kesehatan bayi yang 

akan dilahirkan, termasuk kesehatan organ-organ reproduksi 

bayinya. Kesehatan reproduksi ibu dan bayi baru lahir meliputi 

perkembangan organ reproduksi sejak dari kandungan, bayi, 
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remaja, perempuan usia subur, klimakterium, menopause hingga 

meninggal. 

2) Pencegahan dan penanggulangan ISR (Infeksi Saluran 

Reproduksi) termasuk PMS (Penyakit Menular Seksual, contohnya 

HIV/AIDS) 

3) Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi 

4) Kesehatan reproduksi remaja 

Permasalahan pada kesehatan reproduksi remaja terjadi pada masa 

pertama remaja mengalami menstruasi, yang dapat berisiko 

anemia, perilaku seksual, dan sebagainya. Apabila remaja kurang 

pengetahuan tentang hal tersebut, dapat tertularnya berbagai 

penyakit yang berisiko seksual termasuk HIV/AIDS. Selain itu, 

berkaitan dengan kehidupan remaja yang memasuki masa 

perkawinan. Remaja yang menginjak masa dewasa, Apabila 

kurang pengetahuan dapat berisiko terjadinya kehamilan muda 

yang mana dapat mengakibatkan resiko kesehatan ibu hamil dan 

janinnya.  

5) Pencegahan dan penanganan infertilitas 

6) Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis 

7) Berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya seperti kanker 

serviks, mutilasi genital, dan sebagainya. 
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c. Perubahan fisik yang mulai menandai kematangan reproduksi 

Pada masa remaja terjadinya perubahan fisik yang cepat, 

termasuk pertumbuhan organ-organ reproduksi sebagai tanda untuk 

mencapai kematangan. Artinya organ reproduksi sudah berfungsi 

(Kementerian Kesehatan RI, 2015). Perubahan tersebut ditandai 

sebagai berikut:  

1) Perubahan primer 

Perubahan primer ditandai dengan mulai berfungsinya organ 

reproduksi. Perubahan primer pada perempuan ditandai dengan 

menstruasi atau haid. Menstruasi adalah proses keluarnya darah 

dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya dinding rahim 

bagian dalam yang mengandung banyak pembulih darah dan sel 

telur ynag tidak dibuahi. Sedangkan pada laki-laki ditandai 

dengan mimpi basah atau wet dream. Mimpi basah adalah 

peristiwa ejakulasi saat laki-laki sedang tidur. Ejakulasi berarti 

mengeluarkan air mani (cairan yang mengandung sperma) dari 

dalam penis.   

2) Perubahan sekunder 

Perubahan sekunder pada remaja perempuan ditandai dengan:  

a) Pinggul membesar dan melebar 

b) Kelenjar-kelenjar pada dada menjadi berisi (lemak) dan 

payudara membesar 

c) Suara menjadi bulat, merdu, dan tinggi 
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d) Pertumbuhan rahim dan vagina 

e) Tumbuh rambut di ketiak dan sekitar alat kemaluan (pubis) 

Sedangkan, perubahan sekunder pada laki-laki ditandai dengan: 

a) Perubahan suara menjadi berat dan besar 

b) Dada menjadi bidang  

c) Tumbunya rambut pada kumis, janggut, disekitar kemaluan 

dan ketiak, tumbuhnya jakun, penis, dan buah zakar 

bertambah besar 

d. Anatomi Dan Fisiologi Organ Reproduksi 

Remaja perempuan maupun laki-laki memiliki organ reproduksi 

yang berbeda, baik dalam segi struktur atau fungsinya. Alat 

reproduksi perempuan terdiri dari ovarium, uterus, dan vagina. 

Sedangkan alat reproduksi laki-laki terdiri dari testis dan penis. 

Pentingnya pengenalan dasar-dasar anatomi dan fisisologi alat 

reproduksi manusia baik perempuan maupun laki-laki. Organ 

reproduksi manusia dibedakan menjadi 2 menurut (Putri Dafriani, 

2019):  

1) Organ Reproduksi Perempuan  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organ Reproduksi Perempuan 

Sumber: (Koes Irianto, 2015) 
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a) Alat Reproduksi Bagian Luar 

Bagian luar atau vulva secara berurutan terdiri dari: 

mons pubis (mons venires), labia mayora dan minora, 

klitoris, prepusium klitoris, vestibulum, fourchette dan 

perineum. 

(1) Mons Pubis 

Mons pubis atau mons veneris, berisi jaringan lemak 

yang terletak dipermukaan anterior simfisis pubis. Mons 

pubis mengandung banyak kelenjar sebasea (minyak) 

dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal 

pada masa pubertas. 

(2) Labia Mayora 

Labia mayora merupakan dua lipatan panjang 

melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat 

yang menyatu dengan mons pubis. Labia mayora 

berfungsi melindungi jaringan yang berada dibawahnya 

(labia minora, meatus urinarius, dan introitus vagina atau 

muara vagina). 

(3) Labia Minora 

Labia minora terletak diantara dua labia mayora, 

merupakan lipatan kulit memanjang kearah bawah dan 

bawah klitoris, menyatu dengan fourchette. Ruangan 

diantara labia minora disebut vestibulum. 
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(4) Prepusium Klitoris 

Prepusium klitoris terletak di dekat sambungan anterior, 

labia minora kanan dan kiri memisahkan bagian medial 

dan lateral. 

Bagian lateral menyatu pada bagian atas klitoris dan 

membentuk prepusium, penutupnya berbentuk seperti 

kait. Bagian medial menyatu pada bagian bawah klitoris 

untuk membentuk frenulum dan kadang presium 

menutupi klitoris. 

(5) Klitoris 

Klitoris berbentuk silinder dan erektil yang terletak tepat 

dibawah arkus pubis.  

(6) Vestibulum 

Vestibulum merupakan daerah yang berbentuk seperti 

perahu atau lonjong, terletak diantara labia minora, 

klitoris, dan fourchette. Vestibulum terdiri dari kelenjar 

parauretra (vestibulum minum atau skene), muara uretra, 

vagina dan kelenjar paravagina (vestibulum mayus, 

vulvovagina atau bartholin).  

(7) Fourchette 

Fourchette merupakan lipatan jaringan transversal 

berbentuk pipih dan tipis, terletak pada ujung bawah 
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labia mayora dan minora digaris tengah dibawah 

orifisium vagina.  

(8) Perineum 

Perineum merupakan daerah muskular yang tertutup 

kulit antara introitus vagina dan anus. 

b) Alat Reproduksi Bagian Dalam 

(1) Ovarium (indung telur) 

Ovarium merupakan organ penghasil sel telur yang 

berjumlah 2 buah dan menghasilkan hormon estrogen 

dan progesteron.  

(2) Tuba Fallopi (saluran tuba) 

Tuba fallopi terletak di saluran kanan dan kiri uterus, 

berfungsi sebagai tempat melintasnya sel telur (ovum). 

(3) Uterus (rahim) 

Uterus merupakan organ yang berbentuk seperti buah 

pir. Uterus terdiri dari lapisan otot tebal sebagai tempat 

pembuahan dan berkembangnya janin. Pada saat 

menstruasi, dinding dalam uterus selalu mengelupas.  

(4) Serviks 

Serviks merupakan bagian bawah uterus, tersusun oleh 

jaringan ikat fibrosa dan sejumlah serabut otot kecil serta 

jaringan elastis.  
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(5) Vagina 

Vagina berbentuk seperti tabung bulat yang memanjang, 

tersusun atas otot-otot melingkar di kanan kirinya, dan 

terdapat kelenjar (bartolini) yang menghasilkan cairan 

sebagai pelumas. Vagina berfungsi sebagai penghubung 

diantara rahim dan bagian luar dari tubuh. Melalui 

vagina, darah menstruasi  mengalir keluar. Vagina juga 

sebagai media untuk bersenggama. 

2) Organ Reproduksi Pria  

Sistem reproduksi pria terdiri dari organ dalam (yang terletak di 

rongga pelvis) dan rongga luar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organ Reproduksi Laki-Laki 

Sumber: (Koes Irianto, 2015) 

a) Organ Reproduksi Bagian Luar  

(1) Penis 

Penis merupakan organ reproduksi berbentuk bulat 

panjang yang dapat berubah ukurannya pada saat 
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aktifitas seksua. Penis tersusun dari pembuluh darah, 

otot, dan serabut saraf. Di bagian tengahnya terdapat 

saluran air kemih dan sebagai cairan sperma yang 

disebut dengan uretra. Fungsinya sebagai tempat 

mengeluarkan cairan urine dan menjaga kadar cairan 

dalam tubuh.  

(2) Skrotum 

Skrotum merupakan organ reproduksi yang tampak dari 

luar berbentuk bulat, mengkeruk, dan ditumbuhi rambut 

pubis, berjumlah 2 kanan dan kiri. Fungsinya sebagai 

tempat produksi sperma.  

b) Organ Reproduksi Bagian Dalam 

(1) Testis 

Testis merupakan isi dari skrotum, yang terdiri dari 

saluran kecil-kecil yang membentuk anyaman, dan 

sebagai tempat pembentukan sel spermatozoa. 

(2) Vas Deferens 

Vas Deferens merupakan saluran yang membawa sel 

spermatozoa dan berjumlah 2 buah. 

(3) Kelenjar Prostat  

Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang menghasilkan 

cairan kental, digunakan untuk memberi makan sel-sel 

spermatozoa dan memproduksi enzim-enzim. 
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(4) Kelenjar Vesikula Seminalis 

Merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan atau air 

mani yang bersifat lengket. 

e. Permasalahan Kesehatan Reproduksi  

1) Definisi Infeksi Menular Seksual (IMS) 

Infeksi Menular Seksual (IMS) sering disebut Penyakit 

Menular Seksual (PMS) merupakan infeksi yang sebagian besar 

terjadi melalui hubungan seksual dan tidak selalu bergejala (Daili, 

S. F & Zubier, 2017). Penyakit infeksi menular seksual paling 

utama terjadi melalui hubungan seksual. Selain itu, dapat 

ditularkan melalui ibu hamil kepada janinnya dan transfusi darah 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). 

2) Gejala Infeksi Menular Seksual (IMS)  

Dibawah ini gejala infeksi menular seksual (IMS) menurut 

(Hanifah A. & Avicena S., 2021) diantaranya: 

(a) Pada Laki-Laki 

(1) Kencing bernanah, perih, panas pada saat kencing 

(2) Mengalami rasa tidak nyaman dan gatal seperti rasa 

terbakar disekitar alat kelamin atau anus 

(3) Terdapat benjolan seperti bintil atau kulit atau jerawat 

disekitar alat kelamin atau anus 

(4) Terdapat luka seperti koreng atau lecet disekitar alat 

kelamin atau anus 
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(5) Mengalami bengkak 

(b) Pada Perempuan 

(1) Mengalami keputihan yang berbau, berwarna, dan gatal 

(2) Mengalami rasa tidak nyaman dan gatal seperti rasa 

terbakar disekitar vagina atau anus 

(3) Terdapat benjolan seperti bintil atau kutil atau jerawat 

disekitar vagina atau anus 

(4) Terdapat luka seperti koreng atau lecet disekitar vagina 

atau anus 

(5) Mengalami nyeri pada bagian bawah perut atau nyeri 

selama berhubungan seksual 

3) Macam Infeksi Menular Seksual (IMS)  

Dibawah ini beberapa macam penyakit infeksi menular seksual 

(IMS) menurut (Puspita & Pramono, 2017) diantaranya: 

a) Sifilis 

Sifilis atau sering disebut dengan raja singa merupakan 

penyakit infeksi menular seksual (IMS) yang disebabkan 

oleh infeksi bakteri. Terdapat 3 tahapan setelah mengalami 

infeksi: 

(1) Tahap pertama, belum mengalami tanda-tanda infeksi. 

Kemudian, mulai merasakan nyeri yang dapat bertahan 

selama 6 minggu pada area kemaluan dan mulut.  
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(2) Tahap kedua, mulai mengalami gejala fisik seperti ruam, 

pilek, dan rambut rontok.  

(3) Tahap terakhir, terjadi setelah bertahun-tahun terinfeksi 

dan akan semakin parah dengan disertai komplikasi 

penyakit seperti penyakit jantung, kebutaan, hingga 

sampai kelumpuhan. 

b) Chlamydia atau klamidia 

Klamidia ini menyerang dubur, tenggorokan, hingga mata. 

Penularan virus ini terjadi melalui dubur, yang tidak 

menggunakan pengaman saat melakukan hubungan intim. 

Selain itu, air mani yang mengenai mata dan tertelan dapat 

menyebabkan klamidia di tenggorokan dan mata. Gejala 

klamidia antara lain: nyeri seperti rasa terbakar ketika 

kencing, keluarnya cairan putih dan terasa panas dari vagina 

atau penis, keluarnya darah yang sangat banyak pada saat 

haid.  

(c) Kutil kelamin 

Kutil kelamin disebabkan oleh virus HPV (Human 

Papilloma Virus). Virus HPV ini juga bisa menyebabkan 

kanker seviks. Gejala kutil kelamin antara lain: rasa gatal, 

adanya perdarahan.  
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(d) Herpes genital 

Herpes Genital disebabkan oleh Herpes Simplex Virus 

(HSV). Gejala dari herpes genital ini adanya benjolan 

melepuh dan terasa sakit, gatal, dan rasa sakit saat kencing. 

(e) Hepatitis B dan C 

Penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis ini dapat 

mengakibatkan gangguan hati kronis hingga dapat 

mengakibatkan kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah 

atau cairan pada tubuh penderita. Selain melalui hubungan 

seksual, virus ini dapat menular melalui jarum suntik yang 

dipakai bersamaan dan transplantasi organ.  

(f) Gonorea atau kencing nanah 

Kencing nanah ini dapat menyebabkan kemandulan, jika 

tidak segera ditangani. Gejalanya seperti: rasa terbakar ketika 

kencing, cairan putih kekuningan bahkan kehijauan yang 

keluar dari vagina atau penis, dan perdarahan berhubungan 

seksual, serta keluar darah yang banyak ketika haid. 

(g) HIV/AIDS 

Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dapat menular 

melalui darah yang terinfeksi seperti pada jarum suntik. 

Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga 

membuat penderita mengalami kelemahan. HIV ini tidak ada 

obatnya, namun dunia kesehatan mengembangkan metode 
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perawatan bagi penderita HIV. Sehingga, dapat hidup lebih 

lama dan memiliki kehidupan normal seperti pada umumnya. 

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) merupakan 

tahap akhir dari infeksi virus HIV. Bahkan, penderita AIDS 

ini tidak dapat melawan virus mematikan tersebut. Penderita 

HIV biasanya tidak menunjukkan gejala.   

(h) Trichomoniasis 

Trichomoniasis ini disebabkan oleh parasit Trichomonas 

Vaginalis (TV). Gejala yang timbul pada perempuan 

penderita Trichomoniasis seperti: rasa gatal  disekitar vagina 

pada saat buang air kecil (BAK), keluarnya cairan 

kekuningan, encer, dan berbau. Gejala yang timbul pada laki-

laki penderita Trichomoniasis sangat jarang ditemukan 

gejalanya. Jika terjadi gejala seperti: rasa sakit saat buangTri 

air kecil (BAK), keluarnya cairan putih, dan bengkak. Hal 

tersebut kemungkinan besara merupakan gejala dari 

trichomoniasis.  

(i) Kutu kelamin 

Kutu kelamin biasanya terjadi pada rambut kemaluan, selain 

itu bisa terjadi pada rambut ketiak, jenggot, dan alis. Gejala 

kutu kelamin ini seperti: rasa gatal dan pada rambut 

kemaluan ditemukan kutu atau telur kutu. Kutu rambut bisa 

diobati dengan cream khusus dari dokter, sehingga untuk 
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menghilangkan kutu tersebut tidak perlu mencukur rambut 

kemaluan. 

(j) Kudis 

Kudis disebabkan oleh tungau dan bisa menular lewat kontak 

fisik, pakaian, dan selimut atau handuk. Kudis akan terasa 

sangat gatal pada malam hari.  

4) Dampak Infeksi Menular Seksual (IMS) 

Dibawah ini bahaya infeksi menular seksual menurut (Hanifah 

dan Avicena (2021) yaitu: 

(a) Mengalami dampak fisik dan psikologis sedang besar 

(b) Penderita sakit-sakitan 

(c) Mudah tertular HIV 

(d) Kemandulan, keguguran, bayi cacat atau kematian bayi  

(e) Gangguan penglihatan dan saraf 

(f) Kanker leher rahim 

(g) Kematian 

5) Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) 

Infeksi Menular Seksual dapat dicegah dengan cara sebagai 

beriku menurut (Kemenkes, 2018): 

(a) Bagi remaja, tidak melakukan hubungan seksual bebas 

(b) Menjaga kebersihan alat kelamin 

(c) Tidak berganti-ganti pasangan seksual 

(d) Menggunakan alat pelindung (kondom) 



 

   

f. Cara Menjaga dan Merawat Organ Reproduksi 

Beberapa cara menjaga dan merawat organ reproduksi sebagai berikut 

(Rika Handayani, 2022): 

1) Pada Laki-Laki 

(a) Hindari pemakaian celana ketat yang dapat menekan bagian  

skrotum. Hindari suhu udara ekstra panas di bagian skrotum 

yang dapat menghambat produksi sperma. 

(b) Menjaga kebersihan daerah alat kelamin terutama area 

foreskin dari penis untuk mencegah peradangan. 

(c) Melakukan sunat atau khitan, untuk mencegah terjadinya 

penumpukan kotoran atau segmen (cairan yang keluar dari 

alat kelamin dan sisa air seni) 

(d) Melakukan pemeriksaan secara mandiri dan teratur setiap 

sebulan sekali. Jika terjadi sesuatu hal seperti: rasa nyeri di 

daerah skrotum, mengalami bengkak atau bentuknya 

berubah, segera periksakan ke dokter. 

(e) Lakukan pemeriksaan kadar PSA (Prostate Specific 

Antigen), merupakan pemeriksaan screening yang bertujuan 

untuk mengetahui kondisi kelenjar prostat. Jika kadar PSA 

tinggi, menunjukkan terjadinya inflamasi, kanker prostat, 

atau tumor lainnya.  

(f) Lakukan olahraga secara teratur minimal 30 menit per hari, 

dengan olahraga dapat menjaga kesehatan reproduksi. Selain 



 

    

itu, dapat meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh 

darah.  

(g) Hindari merokok. Hal ini akan menggaggu penurunan 

kualitas sperma, penurunan jumlah sperma, dan abnormalitas 

morfologi sperma. 

(h) Hindari mengkonsumsi alkohol.  

Minum alkohol dapat menganggu kesehatan tubuh dan 

mental. Rutin mengkonsumsi alkohol dapat produksi sperma.  

(i) Berperilaku seksual secara sehat, dapat mencegah penyakit 

infeksi menular seksual. 

(j) Mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, ikan, 

dan lainnya. 

(k) Hindari stress, dengan memberikan waktu tidur minimal 7-8 

jam sehari secara teratur.  

2) Pada Perempuan 

(a) Mengganti celana dalam minimal 2 kali dalam sehari. 

Pilihlah celana yang mudah menyerap keringat, bersih, dan 

tidak ketat.  

(b) Membersihkan dengan air yang mengalir, kotoran yang 

keluar dari alat kelamin dan anus. Cara membersihkannya 

dimulai dari daerah vagina ke arah anus,untuk mencegah 

kotoran dari anus masuk ke vagina.   

(c) Tidak menggunakan air kotor untuk mebersihkan vagina 
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(d) Tidak menggunakan sabun pembersih vagina, kecuali 

ditemukan adanya infeksi tertentu dan harus dalam 

pengawasan dokter.  

(e) Dianjurkan untuk mencukur atau menggunting rambut 

kemaluan. Tidak memasukkan benda asing. 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Diteliti 

: Tidak diteliti 

Sumber: (Notoatmodjo, 2014), (Notoatmodjo, 2018), (Yuliana, 2017), (Azwar, 2016), (Nilasari, 2019) 

 

 

 

 

Keterangan: 

Gambar 2.3 Kerangka Teori  

 

Tingkat Pengetahuan  

Faktor yang mempengaruhi 

Pengetahuan: 

1. Pendidikan 

2. Informasi dari berbagai 

media 

3. Sosial, Budaya, dan 

Ekonomi 

4. Lingkungan 

5. Pengalaman 

6. Usia 

7. Juenis kelamin 

8. Jurusan  

 

 

Intervensi 

Pendidiakan 

Kesehatan 

Hasil ukur: 

1. Rendah 

2. Sedang 

3. Tinggi 

Sikap  

Tingkatan Sikap: 

1. Menerima (receiving) 

2. Menanggapi (responding) 

3. Menghargai (valuing) 

4. Bertanggung jawab 

(responsible) 

Hasil ukur: 

1. Positif 

2. Negatif 

Sebelum 

Faktor yang mempengaruhi Sikap: 

1. Pengalaman pribadi 

2. Pengaruh orang lain yang 

dianggap penting 

3. Pengaruh kebudayaan 

4. Media massa 

5. Lembaga pendidikan dan 

lembaga agama 

6. Faktor emosional 
 

Setelah 

Tingkat Pengetahuan  

Sikap  

Metode Ceramah 

: Hubungan antar variabel 

Media Visual 

Tingkatan Pengetahuan 

1. Tahu (Know) 

2. Memahami (Comprehension) 

3. Aplikasi (Aplication) 

4. Analisis (Analysis) 

5. Sintesis (Synthesis) 

6. Evaluasi (Evaluation) 
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C. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan Kesehatan  

Variabel Independen  Variabel Dependen 

Tingkat Pengetahuan 

dan Sikap 

: Diteliti 

: Tidak diteliti 

Gambar 2.4 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Hubungan antar variabel 

Variabel Confounding 

 

1. Pendidikan 

2. Informasi dari berbagai media 

3. Sosial, Budaya, dan Ekonomi 

4. Lingkungan 

5. Pengalaman 

6. Pengalaman pribadi 

7. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

8. Pengaruh kebudayaan 

9. Media massa 

10. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

11. Faktor emosional 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan peneliti (Nursalam, 2020). Berdasarkan rumusan masalah dan 

kerangka konsep penelitian akan dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Ada pengaruh pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media 

visual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi 

di SMKN 4 Yogyakarta. 

H0 : Tidak ada pengaruh pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan 

media visual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang kesehatan 

reproduksi di SMKN 4 Yogyakarta. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena 

berlandaskan analisis data-data numerik (angka) yang diolah dengan mode 

statistika. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan (treatment) yang dilakukan terhadap variabel y 

dalam kondisi yang dikendalikan. Sehingga, desain penelitian yang dipilih 

adalah pre experimental designs. Desain ini belum eksperimen sungguhan, 

karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap variabel 

dependen  (Sugiyono, 2019).    

Rancangan penelitian ini menggunakan one group pretest-posttest 

design. Pada penelitian ini terdapat satu kelompok yang kemudian dilakukan 

pretest untuk mengetahui keadaan awal kelompok eksperimen, kemudian 

dilakukan perlakuan (treatment) dan dilakukan posttest. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau pengaruh yang timbul sebagai 

akibat dari perlakuan (treatment) tertentu dengan skema dibawah ini: 

 Pretest Perlakuan Posttest 

R (Kelompok Eksperimen) O1 X O2 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 

Sumber: (Sugiyono, 2019) 
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Keterangan: 

O1 : Tingkat pengetahuan dan sikap sebelum dilakukan Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Metode Ceramah Menggunakan Visual. 

X : Perlakuan (tratment) Pendidikan Kesehatan Reproduksi Metode   

Ceramah Menggunakan Visual. 

O2  : Tingkat pengetahuan dan sikap setelah dilakukan Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Metode Ceramah Menggunakan Visual. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian ini dilakukan di SMKN 4 Yogyakarta. 

2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022. 

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang memiliki kuantitas (jumlah) dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X di SMKN 4 Yogyakarta. Jumlah populasi siswa 

kelas X berjumlah 615 siswa, yang terdiri dari 529 siswa perempuan dan 

86 siswa laki-laki. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Sampel dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas X SMKN 4 Yogyakarta. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus 

Yammane sebagai berikut (Sugiyono, 2019): 

𝑛 =
N

1 + N(𝑒)2
 

Keterangan: 

N : Jumlah populasi 

n : Jumlah sampel yang diperlukan sampel 

e  : Tingkat kesalahan sampel (sampling error), 10% = 0,1 

Perhitungan Besar Sampel: 

𝑛 =
N

1 + N. 𝑒2
 

𝑛 =
615

1 + 615(0,1)2
 

𝑛 =
615

7,15
 

𝑛 = 86,01 = 86  

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik Proportional Stratified Random Sampling, yang mana 

populasi setiap kelas heterogen dan berstrata atau berkelompok secara 

proposional (Sugiyono, 2019). Sehingga, sampel dalam penelitian ini dibagi 
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rata dalam setiap pembagian kelas di SMKN 4 Yogyakarta. Penentuan 

jumlah sampel siswa SMKN 4 Yogyakarta di setiap kelas ditentukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑛 =
𝑛1 𝑥 𝑛

N
 

Keterangan: 

 n1 : Jumlah siswa dimasing masing kelas 

 n : Jumlah sampel dikeseluruhan populasi 

 N : Jumlah populasi 

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat dihitung sampel siswa yang terpilih 

disetiap kelas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Populasi Siswa kelas X SMKN 4 Yogyakarta 

Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian 

Program Keahlian 
Populasi Penarikan 

Sampel 
Jumlah Sampel 

Total P L 

UPW 1 36 28 8 
36 x 86

615
 5,03 = 5 

UPW 2 34 25 9 
34 x 86

615
 4,75 = 5 

Akomodasi Perhotelan 1 36 22 14 
36 x 86

615
 5,03 = 5 

Akomodasi Perhotelan 2 34 20 14 
34 x 86

615
 4,75 = 5 

Kuliner 1 35 29 6 
35 x 86

615
 4,89 = 5 

Kuliner 2 36 30 6 
36 x 86

615
 5,03 = 5 

Kuliner 3 36 30 6 
36 x 86

615
 5,03 = 5 

Kuliner 4 35 28 7 
35 x 86

615
 4,89 = 5 

Kuliner 5 35 27 8 
35 x 86

615
 4,89 = 5 

Kuliner 6 33 25 8 
33 x 86

615
 4,61 = 5 
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Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian 

Program Keahlian 
Populasi Penarikan 

Sampel 
Jumlah Sampel 

Total P L 

TKKR 1 36 36 - 
36 x 86

615
 5,03 = 5 

TKKR 2 33 33 - 
33 x 86

615
 4,61 = 5 

TKKR 3 31 31 - 
31 x 86

615
 4,33 = 5 

Spa/Tata Kecantikan 4 33 33 - 
33 x 86

615
 4,61 = 5 

Busana Butik 1 36 36 - 
36 x 86

615
 5,03 = 5 

Busana Butik 2 34 34 - 
34 x 86

615
 4,75 = 5 

Busana Butik 3 32 32 - 
32 x 86

615
 4,47 = 5 

Busana Butik 4/Desain F 30 39 - 
36 x 86

615
 4,19 = 5 

Total 615 529 86 
Jumlah Total 

Sampel 
90 

Sumber: Guru BK SMKN 4 Yogyakarta 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah siswa SMKN 4 

Yogyakarta yang dijadikan sampel dalam penelitian ini kelas X berjumlah 

90 siswa. Sehingga, jumlah yang akan diambil berdasarkan batasan sampel 

terpenuhi. Penelitian menggunakan sistem drop out sebesar 10% dari 

jumlah sampel yang ditentukan, sehingga sampel yang dibutuhkan adalah 

99 siswa. 

 Pemilihan sampel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu 

dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi merupakan 

karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang 

terjangkau dan akan diteliti. Kriteria eksklusi merupakan menghilangkan 

atau mengeluarkan subjek yang telah memenuhi kriteria inklusi karena 

sesuatu hal (Nursalam, 2020).  
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a. Kriteria inklusi: 

1. Responden yang bersedia 

2. Responden kelas X yang berusia 15-17 tahun 

3. Responden yang mampu berkomunikasi dengan baik 

4. Responden yang tidak sedang mengikuti kegiatan sekolah 

(seperti: PKL (Paktek Kerja Lapangan) dan kegiatan yang lain) 

b.  Kriteria eksklusi: 

1. Responden yang menolak 

2. Responden yang tidak masuk sekolah, sakit, atau tidak ada 

ditempat saat sedang diadakan pengamjikan data 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang 

ditetapkan untuk dipelajari oleh peneliti, sehingga diperoleh informasi sebagai 

upaya untuk memberikan solusi pada permasalahan. Variabel penelitian 

merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannnya (Sugiyono, 2019).  

Variabel penelitian terdiri dari 2 variabel yaitu variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen) menurut (Sugiyono, 2019): 

1. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

variabel yang menjadi sebeb perubahan atau timbulnya variabel terikat 

(dependen), yang disimbolkan dengan simbol (X). Variabel bebas dalam 
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penelitian ini adalah Pendidikan Kesehatan metode ceramah menggunakan 

media visual. 

2. Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, yang disimbolkan 

dengan simbol (Y). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat 

Pengetahuan dan Sikap tentang kesehatan reproduksi. 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional  merupakan definisi berdasarkan karakteristik dari sesuatu 

yang didefinisikan (Nursalam, 2020). 

Tabel 3. 2 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala Data 

Variabel 

Independen 

 

Pendidikan 

Kesehatan 

Pendidikan kesehatan merupakan upaya 

persuasi atau pembelajaran kepada 

masyarakat agar mau melakukan tindakan-

tindakan untuk menjaga dan meningkatkan 

taraf kesehatannya (Notoatmodjo, 2018). 

SAP  

Presensi 

1. Hadir  

2. Tidak hadir  

Nominal 

 Variabel 

Dependen 

 

Tingkat 

Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini 

terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Tingkatan pengetahuan  

1. Tahu (Know) 

2. Memahami (Comprehension) 

3. Aplikasi (Aplication) 

4. Analisis (Analysis) 

5. Sintesis (Synthesis) 

(Notoatmodjo, 2018) 

Kuesioner 

pretest dan 

posttest 

1. Baik, jika skor  

8-10  

2. Sedang, jika skor 5-7  

3. Kurang, jika skor 1-4  

 

Ordinal 

Variabel 

Dependen 

 

 

Sikap  

Sikap terhadap kesehatan merupakan suatu 

penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan pemeliharaan kesehatan seperti 

sikap terhadap penyakit menular dan tidak 

menular, sikap terhadap faktor yang 

mempengaruhi kesehatan.  

Tingkatan Sikap: 

1. Menerima (receiving) 

2. Menanggapi (responding) 

3. Menghargai (valuing) 

(Notoatmodjo, 2018) 

Kuesioner 

pretest dan 

posttest 

 

1. Positif, jika skor 10-

20 

2. Negatif, jika skor 21-

40 

 

 

Ordinal 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Pendidikan 

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 4 Yogyakarta, dengan 

responden kelas X. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Metode Ceramah 

Menggunakan Media Visual yang dilaksanakan menggunakan metode 

ceramah karena, diharapkan responden dapat merespon secara langsung 

apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut. Perlakuan (treatment) 

pendidikan kesehatan selama 1×60 menit sudah efektif untuk 

meningkatkan tingkat pengetahuan dan sikap tentang kesehatan 

reproduksi (Yuce Nilasari, 2019).  

2. Media Pendidikan 

Kegiatan pendidikan dalam penelitian ini juga menggunakan media. 

Media disini bertujuan agar pelaksanaan Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi Metode Ceramah Menggunakan Media Visual dapat 

mempermudah dalam penyampaian informasi dan dapat memperjelas 

informasi yang dimaksud. Sehingga, informasi dapat diterima dengan 

mudah oleh responden. Pendidikan ini juga dapat menambah pengetahuan 

awalnya kurang menjadi sedang dan dapat merubah sikap siswa yang 

awalnya negatif menjadi positif. Dalam penelitian ini media yang akan 

digunakan dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Metode Ceramah 

Menggunakan Media Visual berupa slide.   
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3. Kuesioner 

Kuesioner ini berjumlah 20 butir yang diadopsi dari penelitian Yuce 

Nilasari (2019), untuk variabel terikat (dependen) yaitu tingkat 

pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi. Jumlah pertanyaan 

dalam kuesioner tingkat pengetahuan terdapat 10 pertanyaan dengan kisi-

kisi meliputi: 

a) Definisi kesehatan reproduksi 

b) Perubahan fisik yang menandai kematangan reproduksi 

c) Cara menjaga dan merawat organ reproduksi  

d) Penyakit yang berhubungan dengan reproduksi 

Kuesioner tingkat pengetahuan terdapat jenis pernyataan. Setiap butir 

pertanyaan disediakan 2 opsi jawaban yaitu benar dan salah. Jika jawaban 

benar, diberi skor 1 dan jika jawaban salah, diberi skor 0. Jadi, jika semua 

pertanyaan dijawab benar oleh responden maka nilainya berdasarkan 

jumlah soal.  

Kuesioner sikap terdapat 10 pertanyaan  favorable dan unfavorable 

dengan kisi-kisi meliputi: 

a) Definisi kesehatan reproduksi 

b) Cara menjaga dan merawat organ reproduksi  

c) Penyakit yang berhubungan dengan reproduksi 

Kuesioner sikap untuk setiap butir pertanyaan disediaakan 4 opsi jawaban 

yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat 
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Tidak Setuju). Masing-masing opsi jawaban ditentukan skor penilaiannya 

dalam kategori favorable sebagai berikut: 

a) Jika menjawab SS (Sangat Setuju), diberi skor 4 

b) Jika menjawab S (Setuju), diberi skor 3 

c) Jika menjawab TS (Tidak Setuju), diberi skor 2 

d) Jika menjawab STS (Sangat Tidak Setuju), diberi skor 1 

Sedangkan skor penilaian dalam kategori unfavorable sebagai berikut: 

a) Jika menjawab SS (Sangat Setuju), diberi skor 1 

b) Jika menjawab S (Setuju), diberi skor 2 

c) Jika menjawab TS (Tidak Setuju), diberi skor 3 

d) Jika menjawab STS (Sangat Tidak Setuju), diberi skor 4 

Demikian didapatkan untuk kategori skala datanya menggunakan skala 

ordinal. 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji  Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2018). Peneliti menggunakan kuesioner yang telah dilakukan oleh Yuce 

Nilasari (2019) dan sudah diuji menggunakan software SPSS untuk 

mengetahui bahwa item-item pernyataan pada kuesioner tersebut dengan r 

hitung > r tabel product moment person. Kuesioner tersebut menggunakan 
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responden 20 orang pada r tabel dengan taraf signifikasi 5% sebesar 

0,4444.  Pada kuesioner tingkat pengetahuan dan sikap semua soal 

dinyatakan valid dengan r > 0,444. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data 

atau temuan. Jika suatu data dinyatakan reliabel, Apabila dua atau lebih 

peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama pula atau 

peneliti yang sama dalam waktu yang berbeda juga akan menghasilkan 

data yang sama juga (Sugiyono, 2018). Reliabilitas merupakan suatu 

ukuran yang menunjukkan sejumlah hasil pengukuran tetap (konsisten) 

apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih alat ukurnya. Pertanyaan 

dikatakan reliabilitas, jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

tetap (konsisten) dari waktu ke waktu.  

Penelitian ini, peneliti tidak melakukan uji reliabilitas karena peneliti 

mengadopsi kuesioner dari peneliti Yuce Nilasari (2019). Hasil uji 

reliabilitas kuisoner dalam penelitian ini dilihat dari Crombach’Alpha 

yang menunjukkan nilai Alpha > 0,444 artinya instrumen yang digunakan 

sudah reliabel. Uji reliabilitas kuesioner Tingkat Pengetahuan dengan nilai 

Alpha 0,726  dan kuesioner Sikap dengan nilai Apha 0,646 
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H. Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Prosedur Penelitian 

 

Gambar 3.2 Prosedur Penelitian 

 

 

 

Tahap Persiapan: 

1. Mengurus surat perizinan penelitian dari STIKes Madani kepada pihak SMKN 4 

Yogyakarta 

2. Melakukan studi pendahuluan dan mengambil data sekunder di SMKN 4 

Yogyakarta 

3. Penyusunan proposal penelitian 

4. Surat Ethnical Clearance No.2107/KEP-UNISA/VI/2022  

Tahap Pelaksanaan (Pengamjikan Data): 

1. Melakukan apresepsi kepada asisten peneliti terkait pembagian kuesioner: 

a. Tingkat pengetahuan yang berjumlah 10 soal dengan cara pengisian 

menggunakan skala guttman yaitu benar dan salah 

b. Sikap yang berjumlah 10 soal dengan cara pengisian menggunakan skala 

likert yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS (Kurang Setuju), dan STS 

(Sangat Tidak Setuju) 

2. Dilakukan pada kelas X dengan: 

a. Sampel 99 siswa  

b. Tempat di Aula SMKN 4 Yogyakarta  

c. Moderator dari guru pendamping saat pengambilan data 

d. Pemateri oleh peneliti 

e. Waktu 60 menit 

3. Menjelaskan tujuan dari penelitian 

4. Pemberian dan pengisian lembar kuesioner pretest kepada responden 

5. Pemberian intervensi atau perlakuan pendidikan kesehatan oleh peneliti 

6. Pemberian dan pengisian lemar kuesioner posttest kepada responden 

7. Pembagian souvenir kepada responden 

Tahap Akhir: 

1. Pengolahan data 

2. Analisa data 

3. Penyusunan laporan hasil penelitian dan pembahasan 

4. Bimbingan 

5. Ujian hasil 

 

Studi Pendahuluan  
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I. Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah melakukan perlakuan (treatment) Pendidikan Kesehatan dan 

pengisian kuesioner, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data 

dengan cara (Notoatmodjo, 2018): 

a) Editing 

Editing merupakan kegiatan untuk mengecek dan memperbaiki data 

di dalam kuesioner tersebut, yang meliputi: 

1) Kelengkapan pengisian kuesioner, artinya semua pertanyaan di 

dalam kuesioner tersebut sudah terisi 

2) Jawaban atau tulisan masing-masing pertanyaan sedang jelas 

3) Antara jawaban dengan pertanyaan harus relevan 

4) Jawaban harus konsisten dengan jawaban yang lain 

b) Coding 

Selanjutnya, dilakukan pengkodean atau coding yang merupakan 

pengubahan data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka.  

Coding yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan:  

(1) Data umum 

Data Kode Keterangan 

Usia = 1 

= 2 

= 3 

= 15 tahun 

= 16 tahun 

= 17 tahun 

Jenis 

Kelamin 

= 1 

= 2 

= perempuan 

= laki-laki 

Jurusan  = 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 1  

= UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 2 

= Akomodasi Perhotelan 1 

= Akomodasi Perhotelan 2 

= Kuliner 1 
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Data Kode Keterangan 

= 6 

= 7 

= 8 

= 9 

= 10 

= 11 

= 12 

= 13 

= 14 

= 15 

= 16 

= 17 

= 18 

= Kuliner 2 

= Kuliner 3 

= Kuliner 4 

= Kuliner 5 

= Kuliner 6 

= TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 1 

= TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 2 

= TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 3 

= Spa/Kecantikan 4 

= Busana Butik 1 

= Busana Butik 2 

= Busana Butik 3 

= Busana Butik 4 

 

(2) Data khusus 

Data Kode Keterangan 

Tingkat 

Pengetahuan 

= 3 

= 2 

= 1 

= Baik 

= Sedang 

= Kurang 

Sikap = 1 

= 2 

= Poitif 

= Negatif 

Gambar 3.3 Coding Penelitian 

c) Memasukkan data (data entry) atau processing 

Data disini yang dimaksud ialah jawaban-jawaban dari masing-

masing responden yangsudah dalam bentuk “kode” atau “coding”, 

selanjutnya dimasukkan ke dalam program software komputer.  

d) Pembersihan data (cleaning) 

Pembersihan data (cleaning) merupakan pengecekan kembali untuk 

melihat kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan 

sebagainya, kemudian dilakukan pembetulan. 
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2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah mendeskripsikan atau menjelaskan 

karakteristik setiap variabel penelitin. Bentuk analisis univariat 

tergantung dari jenis datanya (Notoatmodjo, 2018). Analisis univariat 

atau variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Metode Ceramah Menggunakan Media Visual 

terhadap tingkat pengetahuan dan sikap. Analisis bivariat dalam 

penelitian  ini untuk mendeskripsikan karakteristik responden 

meliputi usia, jenis kelamin, dan jurusan. Sehingga, analisis univariat 

menggunakan bantuan komputer.   

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua 

variabel untuk menganalisis hubungan atau korelasi (Notoatmodjo, 

2018). Hasil uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov didapatkan nilai p<0.05 maka data berdistribusi tidak normal. 

Sehingga analisis data menggunakan uji non parametrik yaitu uji 

Wilcoxon. Uji Wilcoxon dilakukan untuk menguji perbedaan rerata skor 

tingkat pengetahuan dan sikap sebelum dan setelah dilakukan 

intervensi pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media 

visual. Uji statistik dalam perhitungan ini menggunakan tingkat 

keabsahan 90% (alpha 0.10) artinya, tingkat kebenaran yang diperoleh 

peneliti sebesar 90%. 
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J. Etika Penelitian 

Prinsip etika dalam penelitian dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 

prinsip manfaat, prinsip menghargai hak-hak responden, dan prinsip keadilan 

(Nursalam, 2020). Berdasarkan etika penelitian yang dilakukan di Universitas 

‘Aisyiyah Yogyakarta dengan No.2107/KEP-UNISA/VI/2022 adapun 

prinsip etika penelitian sebagai berikut:   

1. Prinsip manfaat 

a) Bebas dari penderitaan 

Penelitian dilaksanakan tanpa mengakibatkan kerugian atau 

penderitaan kepada responden. 

b) Bebas dari eksploitasi atau pemanfaatan 

Partisipasi responden dalam penelitian ini, dihindarkan dari kondisi 

yang tidak menguntungkan. Responden telah diyakinkan tentang 

informasi yang telah dilakukan pendidikan kesehatan tentang 

kesehatan reproduksi. Penelitian ini tidak dipergunakan untuk hal-hal 

yang dapat merugikan responden dalam bentuk apapun. 

c) Risiko (benefits ratio) 

Peneliti telah berhati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan 

yang dapat berakibat kepada responden dalam perlakuan (treatment) 

pada Pendidikan Kesehatan Reproduksi Metode Ceramah 

Menggunakan Media Visual. 
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2. Prinsip Menghargai Hak Asasi Manusia (respect human diginity) 

a) Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden (right to self 

determination) 

Responden telah diperlakukan secara manusiawi, karena setiap 

manusia berhak mendapatkan hak asasi manusia. Responden 

mempunyai hak mengambil keputusan apakah mereka bersedia 

menjadi responden ataupun tidak, tanpa sangsi apapun.  

b) Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang dilakukan (right 

to full disclosure)  

Peneliti telah memberikan penjelasan secara detail serta 

bertanggungjawab. 

c) Informed Consent 

Responden telah mendapatkan penjelasan atau informasi secara 

lengkap. Tujuan peneliti ini mengenai “Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Dengan Metode Ceramah Media Visual Terhadap Tingkat 

Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi di SMKN 4 

Yogyakarta”. Pelaksanaannya dilakukan 1 kali dan selama 60 menit. 

Responden mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak 

menjadi responden. Pada informed consent juga perlu dicantumkan 

bahwa data yang diperoleh hanya dipergunakan untuk pengembangan 

ilmu. 
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3. Prinsip Keadilan (right to justice) 

a) Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (right in fair treatment) 

Responden diperlakukan secara adil tanpa membedakan status (ras, 

suku, dan usia  serta jenis kelamin) baik sebelum, selama, maupun 

setelah keikutsertaannya dalam penelitian.  

b) Hak dijaga kerahasiaannya (right to privacy) 

Responden mempunyai hak untuk meminta bahwa data atau informasi 

yang dilakukan kepada peneliti dan dirahasiakan. Sehingga peneliti 

memberikan kode atau tanpa nama (anonymity) dan merahasiakan 

(confidentiality). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 4 Yogyakarta pada bulan Juni 2022. 

SMKN 4 Yogyakarta merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK 

(Sekolah Menengah Kejuruan) terletak di jalan Sidikan No. 60 RT 34 RW IX 

Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. SMKN 4 

Yogyakarta terletak di lingkungan pedesaan dekat dengan tempat wisata, banyak 

terdapat penginapan dan tempat warung kopi (cafe), sehingga menimbulkan resiko 

terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi.  

Jumlah siswa  kelas X SMKN 4 Yogyakarta pada tahun 2022 sebanyak 615 

yang terdiri dari 529 siswa perempuan dan 86 siswa laki-laki yang terbagi menjadi 

18 jurusan. SMKN 4 Yogyakarta pernah menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi Metode Ceramah Menggunakan Media Visual di tahun 2012 yaitu 

dalam bentuk penyuluhan, dengan mengundang pembicara dari luar sekolah. 

SMKN 4 Yogyakarta tidak memiliki mata pelajaran yang berkaitan dengan 

kesehatan reproduksi, akan tetapi hanya ada kegiatan berupa kegiatan UKS (Unit 

Kegiatan Sekolah). Hal tersebut tidak berjalan lancar, hanya sebatas tempat istirahat 

dan pengobatan pertama ketika siswa sakit, sehingga siswa tidak mendapatkan 

informasi tentang kesehatan reproduksi.   
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B. Analisis Data Univariat Dan Bivariat 

1. Data Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Dan 

Jurusan Di SMKN 4 Yogyakarta 

Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari usia, jenis kelamin, 

dan jurusan responden penelitian. Sehingga dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Pada Siswa Kelas X  

SMKN 4 Yogyakarta 

Usia N % 

15 tahun 

16 tahun 

17 tahun 

 9 

69 

21 

9.1 

69.7 

21.2 

Total 99 100 

Sumber : Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

berusia 16 tahun sebanyak 69 siswa (69.7%), sedangkan siswa berusia 17 tahun 

sebanyak 21 siswa (21.2%) dan siswa berusia 15 tahun sebanyak 9 siswa 

(9.1%).   

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Siswa Kelas X 

SMKN 4 Yogyakarta 

Jenis Kelamin N % 

Perempuan 71 71.7 

Laki-Laki 28 28.3 

Total 99 100 

Sumber : Data Primer, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan sebagian besar siswa berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 71 siswa (71.7%) dan sebagian kecil siswa 

adalah laki-laki sebanyak 28 siswa (28.3%). 
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Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jurusan Pada Siswa Kelas X  

SMKN 4 Yogyakarta 

Jurusan N % 

UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 1 

UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 2 

Akomodasi Perhotelan 1 

Akomodasi Perhotelan 2 

Kuliner 1 

Kuliner 2 

Kuliner 3 

Kuliner 4 

Kuliner 5 

Kuliner 6 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 1 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 2 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 3 

Spa/Tata Kecantikan 4 

Busana Butik 1 

Busana Butik 2 

Busana Butik 3 

Busana Butik 4 

5 

5 

8 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

8 

7 

5 

5 

5.1 

5.1 

8.1 

5.1 

6.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

8.1 

7.1 

5.1 

5.1 

Total 99 100 

Sumber : Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

terdapat di kelas akomodasi perhotelan 1 dan busana butik 1 sebanyak 8 siswa 

(8.1%). Responden di kelas busana butik 2 sebanyak 7 siswa (7.1%). 

Responden di kelas kuliner 1 sebanyak  6 siswa (6.1%), sisanya setiap kelas 

terdapat responden sebanyak 5 siswa (5.1%).  
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2. Distribusi Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Karakteristik Responden 

Tabel 4.4 Distribusi Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Karakteristik Responden 

Tingkat Pengetahuan 
Pretest Posttest 

Kurang Sedang Baik Kurang Sedang Baik 

Usia 

15 tahun  

16 tahun 

17 tahun 

 

7 

65 

19 

 

2 

4 

2 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

5 

46 

18 

 

4 

23 

3 

Total 99 99 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-Laki 

 

64 

27  

 

7 

1 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

49 

20 

 

22 

8 

Total 99 99 

Jurusan  

UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 1 

UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 2 

Akomodasi Perhotelan 1 

Akomodasi Perhotelan 2 

Kuliner 1 

Kuliner 2 

Kuliner 3 

Kuliner 4 

Kuliner 5 

Kuliner 6 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 1 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 2 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 3 

Spa/Tata Kecantikan 4 

Busana Butik 1 

Busana Butik 2 

Busana Butik 3 

Busana Butik 4 

 

5 

4 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

 

0 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

5 

3 

4 

4 

3 

3 

5 

5 

5 

4 

4 

 

2 

1 

4 

1 

2 

2 

2 

0 

2 

1 

1 

2 

2 

0 

3 

2 

1 

1 

Total 99 99 

Sumber : Data Primer, 2022 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

berdasarkan karakteristik responden sebagai berikut yaitu berdasarkan 

karakeristik usia, sebagian besar tingkat pengetahuan siswa sebelum dilakukan 

intervensi pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media visual 

adalah kurang terdapat pada usia 16 tahun (65 siswa). Sebagian besar tingkat 

pengetahuan siswa setelah intervensi pendidikan kesehatan metode ceramah 
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menggunakan media visual adalah sedang terdapat pada usia 16 tahun (46 

siswa). 

 Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, sebagian besar tingkat 

pengetahuan siswa sebelum dilakukan intervensi pendidikan kesehatan metode 

ceramah menggunakan media visual adalah kurang terdapat pada jenis kelamin 

perempuan (64 siswa). Sebagian besar tingkat pengetahuan siswa setelah 

dilakukan intervensi pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan 

media visual adalah sedang terdapat pada jenis kelamin perempuan (49 siswa). 

 Berdasarkan karakteristik jurusan, sebagian besar tingkat pengetahuan 

siswa sebelum dilakukan intervensi pendidikan kesehatan metode ceramah 

menggunakan media visual adalah kurang terdapat pada jurusan akomodasi 

perhotelan 1 dan busana butik 1 (6 siswa). Sebagian besar tingkat pengetahuan 

siswa sebelum dilakukan intervensi pendidikan kesehatan metode ceramah 

menggunakan media visual adalah sedang terdapat pada jurusan kuliner 4, 

spa/tata kecantikan 4, dan busana butik1, serta busana butik 2 (5 siswa).  
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3. Distribusi Sikap Berdasarkan Karakteristik Responden 

Tabel 4.5 Distribusi Sikap Berdasarkan Karakteristik Responden 

Sikap 
Pretest Posttest 

Negatif Positif Negatif Positif 

Usia 

15 tahun  

16 tahun 

17 tahun 

 

9 

68 

14 

 

3 

2 

3 

 

0 

0 

0 

 

12 

70 

17 

Total 99 99 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-Laki 

 

63 

28  

 

8 

0 

 

0 

0 

 

71 

28 

Total 99 99 

Jurusan  

UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 1 

UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 2 

Akomodasi Perhotelan 1 

Akomodasi Perhotelan 2 

Kuliner 1 

Kuliner 2 

Kuliner 3 

Kuliner 4 

Kuliner 5 

Kuliner 6 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 1 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 2 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 3 

Spa/Tata Kecantikan 4 

Busana Butik 1 

Busana Butik 2 

Busana Butik 3 

Busana Butik 4 

 

5 

5 

6 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

5 

4 

 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

5 

5 

8 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

8 

7 

5 

5 

Total 99 99 

Sumber : Data Primer, 2022 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa sikap berdasarkan 

karakteristik responden sebagai berikut yaitu berdasarkan karakeristik usia, 

sebagian besar sikap siswa sebelum dilakukan intervensi pendidikan kesehatan 

metode ceramah menggunakan media visual adalah negatif terdapat pada usia 

16 tahun (68 siswa). Sebagian besar sikap siswa setelah dilakukan intervensi 

pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media visual adalah 

positif  terdapat pada usia 16 tahun (70 siswa). 
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 Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, sebagian besar sikap siswa 

sebelum dilakukan intervensi pendidikan kesehatan metode ceramah 

menggunakan media visual adalah negatif terdapat pada jenis kelamin 

perempuan (63 siswa). Sebagian besar sikap siswa setelah dilakukan intervensi 

pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media visual adalah 

positif  terdapat pada jenis kelamin perempuan (71 siswa). 

 Berdasarkan karakteristik jurusan, sebagian besar sikap siswa sebelum 

dilakukan intervensi pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan 

media visual adalah kurang terdapat pada jurusan busana butik 2 (7 siswa). 

Sebagian besar tingkat pengetahuan siswa sebelum dilakukan intervensi 

pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media visual adalah 

positif terdapat pada jurusan akomodasi perhotelan 1 dan busana butik 1 (8 

siswa). 

 

4. Tingkat Pengetahuan Sebelum Dan Setelah Dilakukan Pendidikan 

Kesehatan Metode Ceramah Menggunakan Media Visual Di SMKN 4 

Yogyakarta 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tingkat pengetahuan responden 

sebelum dilakukan pendidikan kesehatan dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Tingkat Pengetahuan Sebelum Dan Setelah Dilakukan Pendidikan 

Kesehatan Metode Ceramah Menggunakan Media Visual Di SMKN 4 Yogyakarta 

Sebelum Intervensi Setelah Intervensi  

Tingkat Pengetahuan N % Tingkat Pengetahuan N % 

Kurang 

Sedang 

Baik 

91 

8 

0 

91.9 

8.1 

0 

Kurang 

Sedang 

Baik 

0 

87 

13 

0 

87.9 

12.1 

Total 99 100 Total 99 100 

Sumber : Data Primer, 2022 
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Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sebelum 

pendidikan kesehatan adalah kurang sebanyak 91 siswa (91.9%) dan sebagian 

kecil siswa memiliki tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi adalah 

sedang sebanyak 8 siswa (8.1%). Sedangkan sebagian besar siswa memiliki 

tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan adalah cukup sebanyak 87 siswa (87.9%) dan sebagian 

kecil siswa memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 13 siswa (12.1%). 

5. Sikap Sebelum Dan Setelah Dilakukan Pendidikan Kesehatan Metode 

Ceramah Menggunakan Media Visual Di SMKN 4 Yogyakarta 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tingkat pengetahuan responden 

sebelum dilakukan pendidikan kesehatan dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Sikap Sebelum Dan Setelah Dilakukan Pendidikan Kesehatan Metode 

Ceramah Menggunakan Media Visual Di SMKN 4 Yogyakarta 

Sebelum Intervensi Setelah Intervensi  

Sikap N % Sikap N % 

Negatif 

Positif 

91 

8 

91.9 

8.1 

Negatif  

Positif 

0 

99 

0 

100 

Total 99 100 Total 99 100 

Sumber : Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua siswa memiliki sikap 

tentang kesehatan reproduksi sebelum dilakukan pendidikan kesehatan adalah 

negatif sebanyak 91 siswa (91.9%), sisanya memiliki sikap positif sebanyak 8 

siswa (8.1%). Sedangkan semua siswa memiliki tingkat pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi setelah dilakukan pendidikan kesehatan adalah positif 

sebanyak 99 siswa (100%). 
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6. Perbedaan Sebelum Dan Setelah Dilakukan Pendidikan Kesehatan 

Metode Ceramah Menggunakan Media Visual Terhadap Tingkat 

Pengetahuan Dan Sikap Di SMKN 4 Yogyakarta 

Analisis bivariat dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian apakah 

ada pengaruh dari intervensi yang dilakukan yaitu berupa pendidikan kesehatan 

metode ceramah menggunakan media visual terhadap tingkat pengetahuan dan 

sikap tentang kesehatan reproduksi di SMKN 4 Yogyakarta. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menguji perbedaaan rerata skor pengetahuan dan 

sikap sebelum dan setelah dilakukan ntervensi pada responden siswa kelas X 

di SMKN 4 Yogyakarta. 

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

didapatkan nilai p<0.05 maka data berdistribusi tidak normal. Sehingga 

analisis data menggunakan uji non parametrik yaitu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon 

dilakukan untuk menguji perbedaan rerata skor tingkat pengetahuan dan sikap 

sebelum dan setelah dilakukan intervensi pendidikan kesehatan metode 

ceramah menggunakan media visual. Uji statistik dalam perhitungan ini 

menggunakan tingkat keabsahan 90% (alpha 0.10).  

Tabel 4.8 Hasil Analisis WilcoxonVariabel Tingkat Pengetahuan Pada Siswa 

Kelas X SMKN 4 Yogyakarta 

Variabel N Median Min Max 
Standar 

Deviasi 

Nilai p 

(Asymp.Sig

. (2-tailed)) 

Pretest Tingkat Pengetahuan 

Posttest Tingkat Pengetahuan 

99 

99 

2.00 

7.00 

1 

5 

7 

10 

1.348 

1.358 
0.000* 

* : Signifikan 

Sumber : Data Primer, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.7 setelah dilakukan uji Wilcoxon menunjukkan hasil 

bahwa 99 responden penelitian mengalami peningkatan nilai. Hasil 
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perhitungan data diatas menunjukkan hasil nilai p (Asymp.Sig. (2 tailed) = 

0.000 < alpha 0.10. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pemberian pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan 

media visual terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di 

SMKN 4 Yogyakarta. 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Uji WilcoxonVariabel Sikap Pada Siswa  

Kelas X SMKN 4 Yogyakarta 

Variabel N Median Min Max 
Standar 

Deviasi 

Nilai p 

(Asymp.Sig

. (2-tailed)) 

Pretest Sikap 

Posttest Sikap 

99 

99 

18.00 

30.00 

12 

26 

33 

37 

3.381 

2.242 
0.000* 

* : Signifikan 

Sumber : Data Primer, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.8 setelah dilakukan uji Wilcoxon menunjukkan hasil 

bahwa 99 responden penelitian mengalami peningkatan nilai. Hasil 

perhitungan data diatas menunjukkan hasil nilai p (Asymp.Sig. (2 tailed) = 

0.000 < alpha 0.10. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media visual 

terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi di 

SMKN 4 Yogyakarta. 
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C. Pembahasan  

1. Data Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, dan 

Jurusan di SMKN 4 Yogyakarta  

Siswa yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

berjumlah 99 siswa yang sebagian besar terdiri dari 71 perempuan (71.7%) dan 

28 laki-laki (28.3%).  Berdasarkan hasil penelitian, usia siswa sebagian besar 

adalah 16 tahun sebanyak 69 siswa (69.7%), sebagian besar terdapat pada 

jurusan akomodasi perhotelan 1 dan busana butik 1 sebanyak 8 orang (8.1%). 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Anisa Widyasari (2019) bahwa 

responden dalam pendidikan kesehatan metode ceramah sebagian besar adalah 

perempuan dan berusia remaja dalam rentang 15-16 tahun.   

 

2. Distribusi Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Karakteristik Responden  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi tingkat pengetahuan 

berdasarkan usia responden terbanyak pada usia 16 tahun. Usia merupakan 

sesuatu yang selalu diperhatikan pada penelitian dengan fokus epidemologi. 

Menurut Nengah et al., (2020) usia merupakan salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi pola pikir dan daya tangkap seseorang, seiring berkembangnya 

pola pikir dan daya tangkap sehingga pengetahuan yang diterima semakin baik. 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Notoatmodjo (2014) menunjukkan 

bahwa semakin tinggi usia seseorang, maka semakin bertambah pula ilmu atau 

pengetahuan seseorang yang diperoleh dari pengalaman sendiri maupun 

pengalaman dari orang lain. 
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Responden dengan jenis kelamin perempuan memiliki pengetahuan 

yang lebih baik dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Ernawati (2018) menunjukkan bahwa remaja perempuan lebih 

cenderung memiliki sifat tekun, rajin, dan selalu ingin mencari tahu segala 

sesuatu dibandingkan laki-laki. Laki-laki lebih cenderung pada pemikiran 

dengan logika. Perbedaan jenis kelamin pada penelitian ini bukan termasuk 

faktor utama dalam pemilihan responden dalam pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi. Karakteristik jurusan tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan 

karena jurusan yang ada di SMKN 4 Yogyakarta termasuk jurusan teknik, 

bukan jurusan biologis.  

 

2. Distribusi Sikap Berdasarkan Karakteristik Responden 

 Sikap seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh 

kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta 

faktor emosional (Azwar, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki sikap negatif tentang kesehatan reproduksi. 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan responden. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan penelitian Notoatmodjo (2014) bahwa Sikap 

merupakan suatu bentuk reaksi terhadap suatu aspek di lingkungan sekitar. 

Sikap postif seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan yang baik, begitu pula 

sebaliknya.  
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 Berdasarkan jenis kelamin yang dilihat dari pretest ke posttest 

didapatkan responden perempuan mengalami peningkatan sikap kearah positif 

dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan di Thailand oleh Thet M , (2017) menunjukkan bahwa sikap yang 

kurang cenderung banyak terdapat pada jenis kelamin laki-laki.   

 Berdasarkan jurusan, siswa jurusan non kesehatan memiliki sikap yang 

negatif dibandingkan dengan siswa kesehatan. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan tingkat pengetahuan siswa non kesehatan yang kurang dibandingkan 

dengan siswa kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Maretha (2012) 

menunjukkan bahwa jenis studi dapat mempengaruhi sikap responden karena 

umumnya mahasiswa kesehatan lebih banyak memperoleh informasi atau 

wawasan tentang masalah kesehatan dibandingkan dengan mahasiswa non 

kesehatan. Sehingga dalam pengaplikasian ilmunya mahasiswa kesehatan 

memiliki sikap yang baik tentang kesehatan reproduksi. Informasi kesehatan 

dapat meningkatkan kesadaran individu terkait isu-isu kesehatan, risiko 

kesehatan, dan cara mengatasinya.  

 

3. Tingkat Pengetahuan Sebelum Dan Setelah Dilakukan Pendidikan 

Kesehatan Metode Ceramah Menggunakan Media Visual Di SMKN 4 

Yogyakarta. 

Pengetahuan merupakan hasil mengingat suatu hal termasuk mengingat 

kembali kejadian yang pernah dialami secara sengaja maupun tidak sengaja 

terhadap suatu objek tertentu (Darsini, 2019). Berdasarkan hasil penelitian 
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yang telah dilakukan, didapatkan bahwa rentang usia responden berkisar 15-17 

tahun. Rentang usia tersebut tergolong kedalam kelompok remaja. Remaja 

merupakan individu yang sedang berada dalam proses berkembang kearah 

kematangan menuju dewasa. Sehingga remaja memerlukan bimbingan karena 

remaja masih kurang memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang diri 

sendiri dan lingkungannya. Remaja juga memerlukan banyak pengalaman 

positif yang berguna untuk membantu kelompok remaja menuju proses matang 

(Marsela dan Mamat, 2019). 

Berdasarkan hasil kuesioner pretest sebagian besar responden tidak 

mampu menjawab pertanyaan dengan benar tentang definisi kesehatan 

reproduksi, perubahan fisik yang menandai kematangan reproduksi, dan cara 

menjaga dan merawat organ reproduksi, serta penyakit yang berhubungan 

dengan reproduksi. Sehingga dilakukan intervensi pendidikan kesehatan 

metode ceramah menggunakan media visual terhadap tingkat pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi.  

Pada tabel 4.6 hasil pengukuran tingkat pengetahuan pretest dan 

posttest menunjukkan terdapat peningkatan tingkat pengetahuan siswa setelah 

dilakukan intervensi pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan 

media visual. Dilihat dari perubahan tingkat pengetahuan menunjukkan 

perubahan kearah yang lebih baik (positif) yang dimana mengalami 

peningkatan sebesar 5.00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan 

kesehatan merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan tingkat 

pengetahuan. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniawaty et al., 
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(2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pendidikan terhadap 

pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di SMK ‘Aisyiyah 

Palembang.  

Keberhasilan pendidikan kesehatan berkaitan dengan faktor materi, 

metode dan media yang dipakai. Sehingga untuk mencapai suatu hasil yang 

optimal maka faktor-faktor tersebut harus bekerja sama secara harmonis. 

Faktor materi pada penelitian ini cukup menarik yaitu kesehatan reproduksi. 

Hal ini membuat siswa menjadi tertarik untuk mengetahuinya karena di SMKN 

4 Yogyakarta tidak ada mata pelajaran yang berhubungan dengan kesehatan 

reproduksi.  

Metode yang digunakan dalam pendidikan kesehatan ini adalah 

ceramah diskusi serta tanya jawab. Pendidikan kesehatan dengan metode 

ceramah merupakan salah satu untuk menjelaskan secara verbal disertai dengan 

diskusi dan tanya jawab yang pelaksanaannya dibantu menggunakan media 

visual yaitu berupa slide (Suhenda et al., 2018). Metode ceramah ini 

merupakan metode yang cocok untuk sasaran yang cukup banyak. Pernyataan 

ini sejalan dengan penelitian (Rahmawati et al., 2020) menyatakan bahwa 

metode ceramah dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja 

reproduksi.  

Pendidikan kesehatan dengan metode ceramah terbukti dapat 

meningkatlan pengetahuan, serta pengetahuan yang belum pernah didapatkan 

lebih mudah masuk dalam pikiran. Hal tersebut sejalab dengan teori kerucut 

pengalaman atau cone of experince diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama 
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kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in 

Teaching, tentang metode audiovisual dalam pembelajaran atau pendidikan. 

Kemudian ia merevisi pada percetakan kedua pada tahun 1954 dan merevisi 

kembali pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dale menyatakan bahwa 

pengalaman yang diperoleh menggunakan media paling konkret adalah dengan 

urutan (1) pengalaman langsung atau nyata, (2) pengalaman yang dibuat-buat, 

(3) partisipasi dramatis, (4) demonstrasi, (5) kunjungan lapangan, (6) pameran, 

(7) gambar bergerak, (8) rekaman radio, gambar diam (audio dengan visual 

gambar), (9) simbol visual, (10) simbol verbal. 

 

4. Sikap Sebelum Dan Setelah Dilakukan Pendidikan Kesehatan Metode 

Ceramah Menggunakan Media Visual Di SMKN 4 Yogyakarta  

 Sikap seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh 

kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta 

faktor emosional (Azwar, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki sikap negatif tentang kesehatan reproduksi. 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan responden. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan penelitian Notoatmodjo (2014) bahwa Sikap 

merupakan suatu bentuk reaksi terhadap suatu aspek di lingkungan sekitar. 

Sikap postif seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan yang baik, begitu pula 

sebaliknya.  
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 Berdasarkan jenis kelamin yang dilihat dari pretest ke posttest 

didapatkan responden perempuan mengalami peningkatan sikap kearah positif 

dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan di Thailand oleh Thet M , (2017) menunjukkan bahwa sikap yang 

kurang cenderung banyak terdapat pada jenis kelamin laki-laki.  

 Berdasarkan jurusan, siswa jurusan non kesehatan memiliki sikap yang 

negatif dibandingkan dengan siswa kesehatan. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan tingkat pengetahuan siswa non kesehatan yang kurang dibandingkan 

dengan siswa kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Maretha (2012) 

menunjukkan bahwa jenis studi dapat mempengaruhi sikap responden karena 

umumnya mahasiswa kesehatan lebih banyak memperoleh informasi atau 

wawasan tentang masalah kesehatan dibandingkan dengan mahasiswa non 

kesehatan. Pengaplikasian ilmu mahasiswa kesehatan memiliki sikap yang 

baik tentang kesehatan reproduksi. Informasi kesehatan dapat meningkatkan 

kesadaran individu terkait isu-isu kesehatan, risiko kesehatan, dan cara 

mengatasinya.  

Perubahan sikap responden dapat terjadi jika remaja tersebut dilakukan 

intervensi pendidikan kesehatan terhadap faktor yang mempengaruhi 

kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Lusianti et al., (2020) menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan secara signifikan terjadi antara pengetahuan dan 

sikap sebelum dan setelah dilakukan intervensi pendidikan kesehatan.   

Menurut peneliti, perubahan sikap terjadi karena adanya peningkatan 

tingkat pengetahuan yang telah diterima oleh responden. Dilihat dari 
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perubahan sikap menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik (positif) yang 

dimana mengalami peningkatan sebesar 12.00. Awalnya responden tidak 

mengetahui bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan reproduksi, 

setelah dilakukan intervensi pendidikan kesehatan metode ceramah 

menggunakan media visual serta berdasarkan hasil pretest dan posttest 

responden mengalami peningkatan nilai. Hal tersebut menggambarkan bahwa  

dalam penelitian ini telah terjadi perubahan sikap pada responden.  

Fase remaja merupakan fase yang potensial, baik d ilihat dari aspek , 

kognitif, emosi, maupun fisik. Tingkat perkembangan fisik dan psikis yang 

dicapai remaja berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilakunya. Aspek 

kognitif membuat remaja ingin tahu, sehingga secara langsung dapat 

meningkatkan pengetahuan. Adanya pengetahuan yang bertambah 

mempermudah remaja untuk membentuk sikapnya.   

Hasil observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 

pengunjung tempat wisata didominasi oleh kalangan remaja dan sebagian besar 

remaja yang memiliki pasangan. Remaja tersebut mengunjungi tempat wisata 

di hari sekolah bersama pasangan mereka masing-masing. Apabila mereka 

tidak dibekali atau dilakukan pengetahuan yang khusus tentang kesehatan 

reproduksi, berpengaruh terhadap sikap mereka. Remaja mudah terpengaruh 

oleh hal-hal negatif yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, apabila 

tidak memiliki pengetahuan yang lebih. 

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Surya Anita (2020) 

bahwa perbedaan sumber informasi, budaya, dan keluarga dapat 
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mempengaruhi seseorang akan mendapatkan kejelasan informasi. Remaja yang 

berasal dari pedesaan perlu untuk dilakukan informasi tentang kesehatan 

reproduksi. Salah satu manfaatnya agar remaja tersebut mendapatkan 

kebenaran dan kejelasan tentang kesehatan reproduksi, juga dapat membantu 

mereka untuk mengenal dirinya sendiri. Diharapkan remaja tersebut dapat 

bertanggungjawab pada kesehatan reproduksinya.  

Pada kuesioner pretest sikap masih banyak siswa yang belum 

mengetahui tentang beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan 

reproduksi seperti perubahan fisik yang menandai kematangan reproduksi. 

Siswa juga banyak yang tidak mengetahui cara menjaga dan merawat organ 

reproduksi dan hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan 

yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Sebagian besar siswa 

perempuan tidak mengetahui larangan saat menstruasi, dan tidak mengetahui 

cara menjaga kebersihan reproduksi saat menstruasi. Sedangkan siswa laki-laki 

banyak dari mereka yang tidak mengetahui makna dari terjadinya mimpi basah 

(wet dream). Banyak yang menganggap bahwa yang dikelurkan saat terjadinya 

mimpi basah (wet dream) adalah air seni.  

Berdasarkan Notoatmodjo (2018) sikap terhadap kesehatan suatu 

penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, 

seperti sikap terhadap faktor yang mempengaruhi kesehatan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian (Yudha  et al., 2022) menyatakan bahwa pendidikan 

kesehatan dapat meningkatkan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi dan 

psikososial. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja penting 
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dilakukan secara berkesinambungan, agar terus diingat dan diaplikasikan oleh 

remaja. Sehingga dapat meningkatkan kesehatan reproduksi dan dapat 

mempersiapkan generasi penerus.  

Berdasarkan pandangan islam kesehatan reproduksi yang tertuang 

dalam Al Qur’an surat An Nur ayat 30 dan 31 mengandung makna untuk 

menjaga dan merawat kesehatan reproduksinya. Dilakukannya Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Metode Ceramah Menggunakan Media Visual 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku yang 

bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Karena diusia remaja jika tidak 

memiliki pengetahuan yang lebih tentang kesehatan reproduksi, dapat dengan 

mudah terpengaruh ke hal-hal negatif  yang dapat merugikan remaja.  

 

5. Perbedaan Sebelum Dan Setelah Dilakukan Pendidikan Kesehatan 

Metode Ceramah Menggunakan Media Visual Terhadap Tingkat 

Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Di SMKN 4 

Yogyakarta  

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Wilcoxon didapatkan selisih 

rata-rata hasil pretest dan posttest pada kuesioner tingkat pengetahuan dapat 

dilihat dari nilai median pretest yang awalnya menghasilkan 2.00, mengalami 

peningkatan pada posttest yang menghasilkan nilai 7.00. Hal ini 

menggambarkan bahwa siswa tersebut mengalami peningkatan sikap secara 

signifikan dengan nilai p (Asympp. Sig. (2 tailed)) 0.00 < alpha 0.10 artinya 

terdapat pengaruh pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media 
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visual terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di SMKN 4 

Yogyakarta.  

Selisih rata-rata hasil pretest dan posttest sikap didapatkan nilai median 

pretest yang awalnya menghasilkan 18.00, mengalami peningkatan pada 

posttest yang menghasilkan nilai 30.00.  Perbedaan nilai sikap responden dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur dalam perubahan sikap remaja, karena dalam hal 

ini tingkat pengetahuan remaja yang dilakukan intervensi juga mengalami 

peningkatan. Secara tidak langsung, terjadinya peningkatan tingkat 

pengetahuan responden dapat mempengaruhi sikap remaja tersebut. Remaja 

dapat mengetahui kebiasaan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi.  

 

E. Keterbatasan Penelitian  

Setelah dilakukan penelitian di SMKN 4 Yogyakarta terdapat beberapa 

keterbatasan yang diamali peneliti selama melakukan penelitian antara lain: 

1. Pengambilan subjek menjadi responden dalam penelitian ini hanya siswa kelas 

X secara Propotional Stratified Random Sampling.  

2. Pada pelaksanaan pengambilan data tidak sesuai dengan rencana penelitian 

dikarenakan pihak sekolah melakukan perubahan jadwal yang telah ditetapkan. 

Sehingga pengambilan data dilaksanakan secara mandiri tanpa melibatkan 

asisten penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan karakteristik usia responden sebagian besar terdapat responden 

yang berusia 16 tahun (69 siswa), jenis kelamin responden sebagian besar 

adalah perempuan (71 siswa), jurusan responden sebagian besar adalah jurusan 

akomodasi perhotelan 1 dan busana butik 1 (8 siswa). 

2. Tingkat pengetahuan sebelum dilakukan pendidikan kesehatan metode 

ceramah menggunakan media visual didapatkan hasil median 2.00. Sedangkan 

setelah dilakukan pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media 

visual didapatkan hasil median 7.00. 

3. Sikap sebelum dilakukan pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan 

media visual didapatkan hasil median 18.00. Sedangkan setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media visual didapatkan 

hasil median 30.00. 

4. Terdapat perbedaan sebelum dan setelah pendidikan kesehatan metode 

ceramah menggunakan media visual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap 

tentang kesehatan reproduksi di SMKN 4 Yogyakarta. Disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh pendidikan kesehatan metode ceramah menggunakan media 

visual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi di 

SMKN 4 Yogyakarta .
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B. Saran 

1. Bagi SMKN 4 Yogyakarta 

Diharapkan dapat bekerja sama dalam pemberian pendidikan kesehatan secara 

berkala dengan siswa, agar dapat memiliki pengetahuan yang baik dan sikap 

yang positif, sehingga memiliki tingkah laku yang bertanggungjawab dan dapat 

meminimalisir perilaku seksual berisiko.  

2. Bagi Institusi STIKes Madani  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur atau kepustakaan 

dalam pendidikan keperawatan komunitas dan keperawatan anak yang dapat 

digunakan dalam pengembangan metode yang efektif untuk melakukan 

pendidikan kesehatan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi Evidence Based Practice 

dalam upaya pencegahan masalah kesehatan reproduksi pada remaja. 
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Lampiran 6 : Surat Permohonan dan Persetujuan Responden 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada : 

Yth. Calon Responden Penelitian 

di tempat 

 

Dengan Hormat,  

Peneliti mahasiswi Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan di STIKes 

Madani. Peneliti mengadakan penelitian ini sebagai salah satu kegiatan untuk 

menyelesaikan tugas akhir Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan di STIKes 

Madani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Metode Ceramah Menggunakan Media Visual Terhadap Tingkat 

Pengetahuan dan Sikap tentang Kesehatan Reproduksi Di SMKN 4 

Yogyakarta.  

Peneliti berharap jawaban yang saudara berikan sesuai dengan kenyataan. 

Peneliti menjamin kerahasiaan jawaban saudara dan informasi yang dilakukan 

hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu kesehatan dalam 

keperawatan serta tidak digunakan untuk kepentingan yang lain. 

Partisipasi saudara dalam penelitian ini bersifat bebas, artinya saudara bebas 

ikut atau tidak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila saudara setuju 

terlibat dalam penelitian ini dimohon menandatangani lembar persetujuan yang 

telah disediakan.  

Atas perhatian dan kesediaanya, Peneliti mengucapkan terimakasih. 

 

          Hormat Saya, 

             Peneliti 

 

   

                              Ayu Rahmawati L. 

     NIM. M18010012 
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LEMBAR PERSETUJUAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : 

Usia   : 

Kelas    : 

Setelah mendapatkan penjelasan dan informasi yang telah dilakukan peneliti, Saya 

menyatakan setuju diikutsertakan sebagai responden dalam penelitian : 

Nama   : Ayu Rahmawati Liestianingrum 

Nim   : M18010012 

Prodi   : S1 Ilmu Keperawatan 

Judul Peneliti : Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Ceramah 

Menggunakan Media Visual Terhadap Tingkat  

Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi 

Di SMKN 4 Yogyakarta   

Demikian surat pernyataan ini, Saya setuju tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun. 

       Yogyakarta, 02 Juni 2022 

Peneliti,      Responden, 

 

 

 

Ayu Rahmawati Liestianingrum   (.............................................) 

M18010012 
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Lampiran 7  : Kuesioner Pretest dan Posttest Variabel Tingkat Pengetahuan 

KUESIONER PRETEST DAN POSTTEST TINGKAT PENGETAHUAN 

 

Identitas Responden  

1. Nama  : 

2. Usia  : 

3. Kelas  : 

4. Alamat  : 

 

Petujuk Pengisian : 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dengan memberikan tanda ceklis 

(√) pada kolom benar atau salah ! 

No. Pernyataan Benar Salah 

Definisi Kesehatan Reproduksi 

1. Definisi dari kesehatan reproduksi adalah sehat 

secara fisik yang berkaitan dengan sistem 

reproduksi yang dimiliki oleh remaja. 

  

Perubahan Fisik Yang Menandai Kematangan Reproduksi 

2. Mengalami mimpi basah (Wet Dream) merupakan 

karakter seksual primer pada remaja laki-laki. 
  

3. Timbulnya jerawat merupakan salah satu karakter 

seksual primer. 
  

4. Menstruasi pada remaja, merupakan salah satu ciri 

dari karakter seksual sekunder. 
  

5. Mengeluarkan urin pada saat tidur merupakan 

definisi dari mimpi basah. 
  

6. Menstruasi terjadi karena sel telur yang diproduksi 

ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma dalam rahim. 
  

Cara Menjaga dan Merawat Organ Reproduksi 

7. IMS (Infeksi Menular Seksual) merupakan salah 

satu akibat jika kita tidak menjaga kesehatan organ 

reproduksi . 

  

8. Merokok dapat menjadi salah satu penyebab 

timbulnya IMS (Infeksi Menular Seksual). 
  

Penyakit yang Berhubungan dengan Reproduksi 

9. Gonorea merupakan salah satu contoh penyakit 

IMS (Infeksi Menular Seksual) 
  

10. Hepatitis B merupakan salah satu contoh penyakit 

IMS (Infeksi Menular Seksual) 
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Lampiran 8 : Kuesioner Pretest dan Posttest Variabel Sikap  

KUESIONER PRETEST DAN POSTTEST SIKAP 

 

Petunjuk Pengisian : 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dengan memberikan tanda ceklis 

(√) pada kolom jawaban ! 

Keterangan : 

Singkatan Keterangan 
Skor Penilaian 

Favorable (+) Unfavorable (-) 

SS Sangat Setuju 4 1 

S Setuju 3 2 

TS Tidak Setuju 2 3 

STS Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

Definisi Kesehatan Reproduksi 

1. Sering dilakukan kegiatan pendidikan kesehatan 

reproduksi remaja oleh petugas kesehatan baik di 

sekolah ataupun di luar sekolah 

    

Cara Menjaga dan Merawat Organ Reproduksi 

2. Apabila tidak memperhatikan kebersihan pada 

organ reproduksi akan menimbulkan berbagai 

macam penyakit 

    

3. Mengkonsumsi sayur dan buah dapat membantu 

menjaga kesehatan organ reproduksi kita 

    

4. Dengan berolahraga rutin dapat menjaga 

kesehatan organ reproduksi kita 

    

5. Masalah reproduksi hanyalah masalah kesehatan 

sebatas hamil dan melahirkan 

    

6. Informasi mengenai kesehatan reproduksi hanya 

dapat diketahui melalui media elektronik seperti 

handphone saja 

    

7. Berpacaran dengan melakukan sentuhan, 

pegangan tangan, sampai ciuman dapat 

mempengaruhi kesehatan reproduksi 

    

8. Jika membersihkan organ reproduksi dengan 

menggunakan sabun pembersih akan menjaga 

kesehatan organ reproduksi kita 

    

Penyakit yang Berhubungan dengan Reproduksi 

9. Penyakit HIV/AIDS dapat tertular jika 

melakukan hubungan seksual 

    

10. Beraktifitas terlalu berat dapat mempengaruhi 

kesehatan organ reproduksi 
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Lampiran 9  : Lembar Kisi-Kisi Kuesioner Variabel Tingkat Pengetahuan 

KISI KISI KUESIONER TINGKAT PENGETAHUAN 

No. Pernyataan Jawaban 

Definisi Kesehatan Reproduksi 

1. Definisi dari kesehatan reproduksi adalah sehat secara fisik 

yang berkaitan dengan sistem reproduksi yang dimiliki oleh 

remaja. 

Salah 

Perubahan Fisik Yang Menandai Kematangan Reproduksi 

2. Mengalami mimpi basah (Wet Dream) merupakan karakter 

seksual primer pada remaja laki-laki. 
Benar 

3. Timbulnya jerawat merupakan salah satu karakter seksual 

primer. Salah 

4. Menstruasi pada remaja, merupakan salah satu ciri dari 

karakter seksual sekunder. 
Salah 

5. Mengeluarkan urin pada saat tidur merupakan definisi dari 

mimpi basah. Salah 

6. Menstruasi terjadi karena sel telur yang diproduksi ovarium 

tidak dibuahi oleh sel sperma dalam rahim. Benar 

Cara Menjaga dan Merawat Organ Reproduksi 

7. IMS (Infeksi Menular Seksual) merupakan salah satu akibat 

jika kita tidak menjaga kesehatan organ reproduksi Benar 

8. Merokok dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya IMS 

(Infeksi Menular Seksual). 
Salah 

Penyakit yang Berhubungan dengan Reproduksi 

9. Gonorea merupakan salah satu contoh penyakit IMS (Infeksi 

Menular Seksual) 
Benar 

10. Hepatitis B merupakan salah satu contoh penyakit IMS 

(Infeksi Menular Seksual) 
Benar 
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Lampiran 10  : Lembar Kisi-Kisi Kuesioner Variabel Sikap 

KISI KISI KUESIONER SIKAP 

No. Pernyataan 
Jawaban (skor) 

SS S TS STS 

Definisi Kesehatan Reproduksi 

1. Sering dilakukan kegiatan pendidikan kesehatan 

reproduksi remaja oleh petugas kesehatan baik di 

sekolah ataupun di luar sekolah 

4 3 2 1 

Cara Menjaga dan Merawat Organ Reproduksi 

2. Apabila tidak memperhatikan kebersihan pada 

organ reproduksi akan menimbulkan berbagai 

macam penyakit. 

4 3 2 1 

3. Mengkonsumsi sayur dan buah dapat membantu 

menjaga kesehatan organ reproduksi kita. 

4 3 2 1 

4. Dengan berolahraga rutin dapat menjaga 

kesehatan organ reproduksi kita. 

4 3 2 1 

5. Masalah reproduksi hanyalah masalah kesehatan 

sebatas hamil dan melahirkan. 

1 2 3 4 

6. Informasi mengenai kesehatan reproduksi hanya 

dapat diketahui melalui media elektronik seperti 

handphone saja. 

1 2 3 4 

7. Berpacaran dengan melakukan sentuhan, 

pegangan tangan, sampai ciuman dapat 

mempengaruhi kesehatan reproduksi. 

1 2 3 4 

8. Jika membersihkan organ reproduksi dengan 

menggunakan sabun pembersih akan menjaga 

kesehatan organ reproduksi kita. 

4 3 2 1 

9. Beraktifitas terlalu berat dapat mempengaruhi 

kesehatan organ reproduksi. 

4 3 2 1 

Penyakit yang Berhubungan dengan Reproduksi 

10. Penyakit HIV/AIDS dapat tertular jika 

melakukan hubungan seksual. 

4 3 2 1 
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Lampiran 11 : Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

UJI VALIDITAS KUESIONER TINGKAT PENGETAHUAN 

No. Item rxy rtotal5% (20) Keterangan 

1 0,658 0,444 Valid 

2 0,562 0,444 Valid 

3 0,645 0,444 Valid 

4 0,476 0,444 Valid 

5 0,486 0,444 Valid 

6 0,595 0,444 Valid 

7 0,446 0,444 Valid 

8 0,499 0,444 Valid 

9 0,527 0,444 Valid 

10 0,486 0,444 Valid 

 

UJI VALIDITAS KUESIONER SIKAP 

No. Item rxy rtotal5% (20) Keterangan 

1 0,639 0,444 Valid 

2 0,514 0,444 Valid 

3 0,496 0,444 Valid 

4 0,515 0,444 Valid 

5 0,479 0,444 Valid 

6 0,504 0,444 Valid 

7 0,468 0,444 Valid 

8 0,453 0,444 Valid 

9 0,641 0,444 Valid 

10 0,515 0,444 Valid 

 

UJI RELIABILITAS KUESIONER PENGETAHUAN DAN SIKAP 

Variabel rxy rtotal5% (20) Kesimpulan 

Pengetahuan 0,726 0,444 Reliabel 

Sikap 0,646 0,444 Reliabel 
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Lampiran 12 : Satuan Acara Pendidikan Kesehatan  

SATUAN ACARA PENDIDIKAN KESEHATAN 

 

Program Studi  : S1 Ilmu Keperawatan 

Pokok Bahasan  : Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja 

Hari/Tanggal  :  Kamis, 02 Juni 2022 

Waktu    :  60 menit 

Tempat   : Aula SMKN 4 Yogyakarta 

Sasaran   : Siswa Kelas X SMKN 4 Yogyakarta 

Pemateri  : Ayu Rahmawati Liestianingrum 

 

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah dilakukan pendidikan pendidikan kesehatan reproduksi diharapkan 

siswa dapat mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan dapat merubah 

perilaku negatif yang berhubungan dengan reproduksi remaja.  

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah dilakukan pendidikan diharapkan peserta mampu: 

1. Mengetahui definisi kesehatan reproduksi remaja. 

2. Mengetahui perubahan fisik yang menandai kematangan reproduksi 

3. Mengetahui penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. 

4. Mengetahui cara menjaga dan merawat organ reproduksi dengan baik. 

C. Materi 

Materi yang akan disampaikan : 

1. Definisi kesehatan reproduksi. 

2. Berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. 

3. Cara menjaga dan merawat organ reproduksi dengan baik. 

D. Metode 

Metode yang akan diterapkan adalah ceramah 

E. Media 

Media yang digunakan adalah media visual berupa slide 
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KEGIATAN PENDIDIKAN KESEHATAN 

NO WAKTU KEGIATAN PENDIDIKAN KESEHATAN 
KEGIATAN 

PESERTA 

1. 10 menit Pembukaan : 

a. Membuka kegiatan dengan mengucapkan salam 

b. Memperkenalkan diri 

c. Menjelaskan tujuan dari pendidikan 

d. Menyebutkan materi yang akan dilakukan 

e. Menyampaikan kontrak waktu  

 

Menjawab salam 

Mendengarkan 

Memperhatikan 

Memperhatikan 

Memperhatikan 

2. 
35 menit Pelaksanaan : 

a. Menggali pengetahuan peserta tentang kesehatan 

reproduksi dan pembagikan soal pretest. 

Penyampaian materi oleh pemateri : 

1) Menjelaskan tentang definisi kesehatan 

reproduksi 

2) Menjelaskan perubahan fisik yang menandai 

kematangan reproduksi 

3) Menjelaskan penyakit yang berhubungan 

dengan reproduksi. 
4) Cara menjaga dan merawat organ reproduksi 

dengan baik 

b. Membagikan soal posttest 

 

Mengerjakan 

pretest 

 

Memperhatikan 

 

Memperhatikan 

Memperhatikan 

Memperhatikan 

 

Memperhatikan 

Mengerjakan 

posttest 

3. 10 menit Tanya jawab  

Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya 

materi yang kurang dipahami 

Mengajukan 

pertanyaan 

4. 10 menit  Evaluasi 

a. Menanyakan kembali kepada peserta tentang materi 

yang telah dilakukan. 

b. Memberikan reinforcement kepada peserta yang 

dapat menjawab pertanyaan 

c. Pembagian souvenir kepada peserta 

Menjawab 

pertanyaan 

Memperhatikan 

5. 5 menit Penutup 

a. Ucapan terimakasih  

b. Salam penutup 

Mendengarkan 

Menjawab salam 
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SETTINGAN TEMPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

                                                                      

    

AULA SMKN 4 YOGYAKARTA 

PEMATERI 

AUDIENSI AUDIENSI AUDIENSI 

AUDIENSI AUDIENSI 

AUDIENSI 

AUDIENSI AUDIENSI 

AUDIENSI AUDIENSI AUDIENSI AUDIENSI 

AUDIENSI AUDIENSI AUDIENSI AUDIENSI 

AUDIENSI AUDIENSI AUDIENSI 

NNSI 

AUDIENSI 

NNSI 

Guru Pendamping 
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Lampiran 13 : Materi Pendidikan Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 123   
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Lampiran 14 : Tabulasi Data 

TABULASI DATA 

NO JK USIA Jurusan 

Pretest 

Tingkat 

Pengetahuan 

Posttest 

Tingkat 

Pengetahuan 

Pretest 

Sikap 

Posttest 

Sikap 

1 1 2 1 4 7 19 28 

2 1 2 17 4 7 20 29 

3 1 2 17 3 8 13 28 

4 1 1 14 2 6 13 31 

5 1 2 18 4 7 18 30 

6 1 2 18 4 10 16 30 

7 1 1 18 3 6 17 32 

8 1 2 16 3 6 19 33 

9 1 2 1 4 6 16 30 

10 1 2 2 2 6 17 34 

11 1 2 8 2 5 14 34 

12 1 3 14 2 5 20 34 

13 1 3 16 4 7 19 30 

14 1 3 16 4 10 19 27 

15 1 2 2 4 9 18 29 

16 1 2 15 3 6 15 33 

17 1 3 5 2 5 18 32 

18 1 1 4 3 7 22 28 

19 1 3 4 2 7 17 35 

20 1 2 1 3 7 18 35 

21 1 2 15 2 6 18 34 

22 1 3 7 2 5 13 31 

23 1 2 9 4 10 19 31 

24 2 3 12 4 6 16 29 

25 1 2 9 3 6 16 30 

26 1 2 18 4 7 17 31 

27 1 2 5 2 9 14 31 

28 1 3 7 2 6 16 31 

29 1 2 8 2 6 18 29 

30 1 2 6 2 6 19 32 

31 1 2 18 4 6 19 33 

32 1 2 16 3 6 18 31 

33 1 2 7 2 6 19 30 

34 1 3 5 4 6 14 33 

35 1 2 10 3 6 16 33 

36 1 2 8 3 6 18 32 
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37 1 2 9 3 6 18 33 

38 1 2 17 2 6 12 33 

39 2 3 4 4 8 20 29 

40 2 2 8 4 6 19 32 

41 2 2 8 2 7 15 32 

42 2 3 11 2 5 17 30 

43 2 3 4 2 5 20 30 

44 2 1 12 1 8 16 30 

45 2 2 10 2 7 17 26 

46 2 3 4 1 5 17 32 

47 2 2 13 1 5 15 30 

48 1 1 6 2 6 13 28 

49 2 2 2 5 7 18 32 

50 1 2 2 1 6 16 29 

51 2 3 2 2 7 18 29 

52 2 3 3 4 6 16 31 

53 2 2 3 3 7 16 31 

54 2 3 3 2 7 20 30 

55 2 1 13 1 6 16 30 

56 1 3 7 1 6 15 29 

57 1 2 10 1 5 15 30 

58 2 2 1 2 8 13 32 

59 1 2 15 2 7 19 31 

60 1 2 1 4 8 21 30 

61 1 2 15 2 8 14 29 

62 1 2 6 1 8 20 27 

63 2 3 10 2 5 15 27 

64 1 2 6 2 7 13 30 

65 1 3 5 2 7 16 30 

66 2 2 12 4 8 19 32 

67 2 2 11 2 6 18 29 

68 1 2 5 2 8 19 28 

69 2 2 13 4 5 19 34 

70 2 2 11 4 5 17 29 

71 1 2 7 4 8 19 30 

72 1 2 9 1 8 16 27 

73 1 2 14 1 7 12 31 

74 1 2 14 1 7 15 33 

75 1 2 16 1 7 17 35 

76 1 2 6 1 8 17 34 

77 1 2 12 2 10 18 29 
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78 2 2 12 1 5 20 29 

79 1 2 14 3 7 18 31 

80 1 2 17 2 7 17 34 

81 1 2 17 3 7 16 30 

82 1 2 15 3 7 20 30 

83 1 2 9 1 7 18 30 

84 1 2 3 2 8 17 29 

85 1 2 10 3 6 19 35 

86 2 2 3 2 10 20 34 

87 2 2 11 2 7 15 33 

88 2 2 11 2 9 17 27 

89 2 2 13 4 10 18 27 

90 2 2 13 3 10 17 27 

91 1 2 16 5 9 23 30 

92 1 2 16 5 7 20 29 

93 1 2 3 4 8 20 30 

94 1 2 5 6 8 25 34 

95 1 3 3 6 7 33 37 

96 1 3 3 7 8 33 31 

97 1 1 15 3 8 19 32 

98 1 1 15 6 8 26 30 

99 1 1 15 6 9 23 33 
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Lampiran 15 : Anggaran Biaya Penelitian 

ANGGARAN BIAYA PENELITIAN 

No. Kegiatan Bahan dan Alat Biaya 

1. Studi pendahuluan Transportasi Rp.          50.000 

2. Penyusunan proposal skripsi Percetakan dan penggandaan  Rp.        200.000 

3. Seminar proposal skripsi Konsumsi Rp.          50.000 

4. Revisi proposal skripsi Percetakan  Rp.          50.000 

5. Ethical clearance Administrasi Rp.        185.000 

6. Pelaksanaan penelitian  Kuesioner, transportasi, dan 

akomodasi, serta souvenir 

Rp.        500.000 

7.  Laporan skripsi Percetakan dan penggandaan Rp.        500.000 

8. Sidang skripsi Konsumsi Rp.          50.000 

9.  Revisi laporan skripsi akhir Percetakan  Rp.        100.000 

10. Biaya tidak terduga Lain-lain Rp.          50.000 

Total Rp.     1.735.000 
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Lampiran 16 : Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik 

      DISTRIBUSI RESPONDEN BERDASARKAN KARAKTERISTIK 

Statistics 

  Jenis Kelamin Usia Jurusan 

N Valid 99 99 99 

Missing 0 0 0 

Std. Deviation .453 .540 5.292 

 

 

Jenis Kelamin 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perempuan 71 71.7 71.7 71.7 

Laki-Laki 28 28.3 28.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 

 

Usia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15 tahun 9 9.1 9.1 9.1 

16 tahun 69 69.7 69.7 78.8 

17 tahun 21 21.2 21.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0  
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Kelas 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid UPW 1 5 5.1 5.1 5.1 

UPW 2 5 5.1 5.1 10.1 

Akomodasi Perhotelan 1 8 8.1 8.1 18.2 

Akomodasi Perhotelan 2 5 5.1 5.1 23.2 

Kuliner 1 6 6.1 6.1 29.3 

Kuliner 2 5 5.1 5.1 34.3 

Kuliner 3 5 5.1 5.1 39.4 

Kuliner 4 5 5.1 5.1 44.4 

Kuliner 5 5 5.1 5.1 49.5 

Kuliner 6 5 5.1 5.1 54.5 

TKKR 1 5 5.1 5.1 59.6 

TKKR 2 5 5.1 5.1 64.6 

TKKR 3 5 5.1 5.1 69.7 

Spa/Tata Kecantikan 4 5 5.1 5.1 74.7 

Busana Butik 1 8 8.1 8.1 82.8 

Busana Butik 2 7 7.1 7.1 89.9 

Busana Butik 3 5 5.1 5.1 94.9 

Busana Butik 4 5 5.1 5.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0  
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Lampiran 17 : Distribusi Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Karakteristik 

DISTRIBUSI TINGKAT PENGETAHUAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK 

Tingkat Pengetahuan Berdasarkan 

Karakteristik Responden  

Pretest Posttest 

Kurang Sedang Baik Kurang Sedang Baik 

Usia 

15 tahun  

16 tahun 

17 tahun 

 

7 

65 

19 

 

2 

4 

2 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

5 

46 

18 

 

4 

23 

3 

Total 99 99 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-Laki 

 

64 

27  

 

7 

1 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

49 

20 

 

22 

8 

Total 99 99 

Jurusan  

UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 1 

UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 2 

Akomodasi Perhotelan 1 

Akomodasi Perhotelan 2 

Kuliner 1 

Kuliner 2 

Kuliner 3 

Kuliner 4 

Kuliner 5 

Kuliner 6 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 1 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 2 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 3 

Spa/Tata Kecantikan 4 

Busana Butik 1 

Busana Butik 2 

Busana Butik 3 

Busana Butik 4 

 

5 

4 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

 

0 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

5 

3 

4 

4 

3 

3 

5 

5 

5 

4 

4 

 

2 

1 

4 

1 

2 

2 

2 

0 

2 

1 

1 

2 

2 

0 

3 

2 

1 

1 

Total 99 99 
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Lampiran 18 : Distribusi Sikap Berdasarkan Karakteristik 

DISTRIBUSI SIKAP BERDASARKAN KARAKTERISTIK 

Sikap Berdasarkan Karakteristik Responden  
Pretest Posttest 

Negatif Positif Negatif Positif 

Usia 

15 tahun  

16 tahun 

17 tahun 

 

9 

68 

14 

 

3 

2 

3 

 

0 

0 

0 

 

12 

70 

17 

Total 99 99 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-Laki 

 

63 

28  

 

8 

0 

 

0 

0 

 

71 

28 

Total 99 99 

Jurusan  

UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 1 

UPW (Usaha Perjalanan Wisata) 2 

Akomodasi Perhotelan 1 

Akomodasi Perhotelan 2 

Kuliner 1 

Kuliner 2 

Kuliner 3 

Kuliner 4 

Kuliner 5 

Kuliner 6 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 1 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 2 

TKKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) 3 

Spa/Tata Kecantikan 4 

Busana Butik 1 

Busana Butik 2 

Busana Butik 3 

Busana Butik 4 

 

5 

5 

6 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

5 

4 

 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

5 

5 

8 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

8 

7 

5 

5 

Total 99 99 
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Lampiran 19 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan 

Dan Sikap  

DISTRIBUSI RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT  

PENGETAHUAN DAN SIKAP 

 

Statistics 

  Pretest.Tingkat 

Pengetahuan 
Pretest Sikap 

Posttest Tingkat 

Pengetahuan 
Posttest Sikap 

N Valid 99 99 99 99 

Missing 0 0 0 0 

Std. Deviation 1.348 3.381 1.358 2.242 

Minimum 1 12 5 26 

Maximum 7 33 10 37 

 

Pretest Tingkat Pengetahuan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 15.2 15.2 15.2 

2 35 35.4 35.4 50.5 

3 18 18.2 18.2 68.7 

4 23 23.2 23.2 91.9 

5 3 3.0 3.0 94.9 

6 4 4.0 4.0 99.0 

7 1 1.0 1.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 

Posttest Tingkat Pengetahuan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 13 13.1 13.1 13.1 

6 28 28.3 28.3 41.4 

7 28 28.3 28.3 69.7 

8 18 18.2 18.2 87.9 

9 5 5.1 5.1 92.9 

10 7 7.1 7.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0  
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Pretest Sikap 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12 2 2.0 2.0 2.0 

13 6 6.1 6.1 8.1 

14 4 4.0 4.0 12.1 

15 8 8.1 8.1 20.2 

16 14 14.1 14.1 34.3 

17 14 14.1 14.1 48.5 

18 16 16.2 16.2 64.6 

19 16 16.2 16.2 80.8 

20 11 11.1 11.1 91.9 

21 1 1.0 1.0 92.9 

22 1 1.0 1.0 93.9 

23 2 2.0 2.0 96.0 

25 1 1.0 1.0 97.0 

26 1 1.0 1.0 98.0 

33 2 2.0 2.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 

 

Posttest Sikap 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 26 1 1.0 1.0 1.0 

27 7 7.1 7.1 8.1 

28 5 5.1 5.1 13.1 

29 15 15.2 15.2 28.3 

30 23 23.2 23.2 51.5 

31 13 13.1 13.1 64.6 

32 11 11.1 11.1 75.8 

33 10 10.1 10.1 85.9 

34 9 9.1 9.1 94.9 

35 4 4.0 4.0 99.0 

37 1 1.0 1.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  
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Lampiran 20 : Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest 

Tingkat 

Pengetahuan 

Pretest  

Sikap 

Posttest 

Tingkat 

Pengetahuan 

Posttest 

 Sikap 

N 99 99 99 99 

Normal Parametersa Mean 2.80 17.76 6.95 30.79 

Std. 

Deviation 
1.348 3.381 1.358 2.242 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .228 .173 .182 .153 

Positive .228 .173 .182 .153 

Negative -.127 -.100 -.111 -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.270 1.719 1.812 1.518 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .005 .003 .020 

a. Test distribution is Normal.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

 Lampiran 21 : Uji Statistik Wilcoxon  

UJI WILCOXON 

Ranks 

  
N Mean Rank 

Sum of 

Ranks 

Posttest Tingkat 

Pengetahuan - 

Pretest.Tingkat 

Pengetahuan 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 99b 50.00 4950.00 

Ties 0c   

Total 99   

Posttest Sikap - Pretest 

Sikap 

Negative Ranks 1d 1.00 1.00 

Positive Ranks 98e 50.50 4949.00 

Ties 0f   

Total 99   

a. PostTest Tingkat Pengetahuan < PreTest.Tingkat Pengetahuan  

b. PostTest Tingkat Pengetahuan > PreTest.Tingkat Pengetahuan  

c. PostTest Tingkat Pengetahuan = PreTest.Tingkat Pengetahuan  

d. PostTest Sikap < PreTest Sikap    

e. PostTest Sikap > PreTest Sikap    

f. PostTest Sikap = PreTest Sikap    

 

Test Statisticsb 

 Posttest Tingkat 

Pengetahuan - Pretest 

Tingkat Pengetahuan 

Posttest Sikap -Pretest 

Sikap 

Z -8.677a -8.646a 

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

a. Based on negative ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test  

 


