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Nisma, H. (2008). Pengaruh Penyampaian Pendidikan Kesehatan Reproduksi oleh 
Kelompok Sebaya (Peer Group) terhadap Pengetahuan Kesehatan 
Reproduksi Remaja di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. Karya 
Tulis Ilmiah Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. 

Pembimbing: 
Titih Huriah, M.Kep, Sp.Kom 

INTISARI  
Latar belakang: Hasil konferensi internasional tentang kependudukan dan 
pembangunan atau International Conference on Population (ICPD) di Kairo tahun 
1994, dikatakan bahwa kesehatan reproduksi remaja perlu mendapatkan perhatian 
khusus secara global. Hal ini karena pada masa remaja muncul berbagai masalah 
kesehatan reproduksi akibat pengetahuan yang diperoleh remaja tentang kesehatan 
reproduksi masih minim. Saat ini, kebanyakan remaja memperoleh pengetahaun 
kesehatan reproduksi dari media cetak dan elektronik dimana sumber informasi  
tersebut belum tentu semuanya benar dan bermutu. 
Tujuan:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyampaian 
pendidikan kesehatan reproduksi oleh peer group terhadap pengetahuan kesehatan 
reproduksi remaja di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. 
Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
praeksperimen dengan rancangan One Group Pre test Post test Design untuk 
mengetahui peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja setelah diberi 
pendidikan kesehatan reproduksi oleh peer group. Populasi adalah siswa-siswi SMP 
Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta, total sampel sebanyak 40 responden. 
Penelitian ini menggunakan peer sebagai mediator dalam penyampaian pendidikan 
kesehatan reproduksi kepada responden dan memberikan  modul. Pengumpulan data 
menggunakan kuisioner. Uji statistik menggunakan uji Wilcoxon. 
Hasil: Hasil analisa pengetahuan kesehatan reproduksi remaja menunjukkan       z-
hitung adalah -4,337 dengan p < 0,05 yang berarti bahwa ada pengaruh penyampaian 
pendidikan kesehatan reproduksi oleh kelompok sebaya terhadap pengetahuan 
kesehatan reproduksi remaja di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta.  
Kesimpulan: Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 
penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh peer group sebanyak tiga kali 
pertemuan, dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMP 
Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian 
ini disarankan agar pendidikan kesehatan reproduksi perlu diberikan kepada remaja 
untuk menghindari remaja dari berbagai masalah kesehatan reproduksi remaja dan 
perlu diberdayakan peer group untuk dilatih menjadi peer educator dalam 
menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. 
Kata Kunci : Pendidikan Kesehatan, Kesehatan Reproduksi, Pengetahuan, Remaja. 

 

 



Nisma, H. (2008). The Influence Delivery of Reproduction Health Education by 
Peer Group Through Knowledge of Reproduction Health Adolescent in 
Kasihan Bantul Yogyakarta 2 State Junior High School. 

Adviser: 
Titih Huriah, M.Kep, Sp.Kom 
 
 

ABSTRACT 
 

Background: The result from International Conference on Population Development 
in Cairo 1994, as adolescent reproduction health must be getting especially attention 
in a global manner. That is because in adolescent period have many problems 
appears about reproduction health resulted of adolescent knowledge still minimum. 
Now, many adolescents get knowledge about reproduction health from public media 
and electronic media. Wherever that information not sure all right and good. 
 
Objective: This study was aims to know influence delivery reproduction health 
education by peer group through adolescents health reproduction knowledge in 
Kasihan Bantul Yogyakarta 2 State Junior Hugh School.  
 
Methods: This research used pra experiment design with One Droup Pretest Posttest 
Design to know incrasing of adolescent knowledge about reproduction health 
through reproduction health education by peer group. Population in this research is 
students in Kasihan Bantul Yogyakarta 2 State Junior High School. Total sampling is 
40 respondents. This research used peers as mediator in delivery reproduction health 
education to respondents and given modul. The data collection was carried out by 
making use the questionnaire. The statistical test used Wilcoxon Test. 
 
Results: The analysis result of the adolescents knowledge of reproduction health in 
Kasihan Bantul Yogyakarta 2 State Junior High School showed z-value -4,337 with p 
was 0,000 smaller than 0,05. That meant as there influence delivery reproduction 
health education through health reproduction knowledge of adolescent in Kasihan 
Bantul Yogyakarta 2 State Junior High School.  
 
Conclusion: Therefore it can be concluded that delivery of reproduction health 
education through peer group with three times guidance, can increase adolescent 
reproduction health knowledge. By considering this research result, then was 
suggested reproduction health education must be given to adolescent avoid of 
adolescent from reproduction health problems. must be initiative peer group to 
become peer educator to delivery reproduction health education. 
 
Keywords: health education, reproduction health, knowledge, adolescent.    
   



BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan reproduksi mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, 

sehingga perlu mendapat perhatian khusus secara global. Hal ini diperjelas dengan 

diangkatnya isu tersebut pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan 

Pembangunan atau International Conference on Population (ICPD), yang 

dilaksanakan di Kairo pada tahun 1994. Salah satu isu penting yang diagendakan 

dalam ICPD tersebut adalah Kesehatan Reproduksi Remaja, karena pada masa 

remaja muncul berbagai masalah reproduksi yang berkaitan dengan proses tumbuh 

kembangnya (Sherris, 1998). 

Hasil analisis Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Depkes dan 

Kesejahteraan Sosial RI (2001), bahwa keadaan kesehatan reproduksi di Indonesia 

dewasa ini masih belum seperti yang diharapkan, bila dibandingkan dengan keadaan 

di negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia masih tertinggal dalam aspek kesehatan 

reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja, karena masalah kesehatan 

reproduksi remaja selain berdampak secara fisik, juga dapat berpengaruh terhadap 

kesehatan mental dan emosi, keadaan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam 

jangka panjang. 

 



Menurut WHO (1992), yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi adalah 

suatu kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari 

penyakit atau kecacatan tetapi dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem 

reproduksi, fungsi serta prosesnya. Menurut Konferensi Internasional Kependudukan 

dan Pembangunan, (1994), kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat 

yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. 

Menurut Moeliono (2004), Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan 

kesehatan reproduksi remaja adalah faktor internal antara lain pengetahuan, sikap, 

kepribadian remaja itu sendiri dan faktor eksternal yaitu lingkungan dimana remaja 

berada  mempengaruhi kegiatan seksual remaja yang beresiko terhadap masalah 

kesehatan reproduksi. Sumber informasi eksternal yang mudah mereka jangkau 

adalah teman-teman sebaya (peer group), bacaan-bacaan popular, VCD porno, akses 

internet, dan lain-lain. Sumber informasi eksternal ini tidak selalu benar, terbaik dan 

bermutu. 

Cuningham et.al. (2004), menjelaskan bahwa pengetahuan remaja 

Indonesia mengenai masalah kesehatan reproduksi memang masih minim. Banyak 

remaja tidak mengindahkan bahkan tidak tahu dampak dari prilaku seksual mereka 

terhadap kesehatan reproduksi baik dalam waktu yang cepat maupun dalam waktu 

yang lebih panjang (Notoadmodjo, 2007). Hal itu disebabkan kurangnya informasi 

kesehatan reproduksi, baik dari sekolah, maupun lingkungan keluarganya. Minimnya 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini, tidak sedikit remaja yang menjadi 



korban kejahatan seksual, seperti pemerkosaan, hubungan luar nikah, dan kehamilan 

di usia dini. 

Pendapat diatas diperkuat oleh pendapat Achjar, (2006), minimnya 

pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi membuat remaja tidak memiliki 

kendali untuk menolak perilaku seks. Remaja harus membekali diri dengan berbagai 

ilmu pengetahuan terutama pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, agar mereka 

dapat mencegah hal-hal yang negatif, mengendalikan diri, mengembangkan diri dan 

berperilaku positif. 

Kegiatan seksual menempatkan remaja pada tantangan resiko terhadap 

berbagai masalah kesehatan reproduksi. Setiap tahun kira-kira 15 juta remaja berusia 

15-19 tahun melahirkan, 4 juta melakukan aborsi, dan hampir 100 juta terinfeksi 

Penyakit Menular Seksual (PMS) yang dapat disembuhkan. Secara global 40% dari 

semua kasus infeksi HIV terjadi pada kaum muda yang berusia 15-24 tahun. 

Perkiraan terakhir adalah, setiap hari ada 7.000 remaja terinfeksi HIV (PATH, 1998). 

Oleh karena itu penyebaran informasi kesehatan dikalangan remaja, perlu 

diupayakan secara tepat guna agar dapat memberi informasi yang benar dan tidak 

terjerumus terutama di institusi pendidikan sekolah. 

Menurut Santoso (1993), remaja merupakan individu yang sedang 

mengalami perkembangan menuju kedewasaan. Mereka adalah anak-anak yang telah 

meninggalkan usia 11 tahun dan menuju usia 21 tahun. Batasan ini tentunya tidak 

bersifat absolut, sebab sering terjadi perbedaan angka usia yang dapat disebabkan 

oleh terjadinya perbedaan proses pematangan yang diperoleh. Masa remaja adalah 



suatu bagian dari proses tubuh kembang yang berkesinambungan, yang merupakan 

masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa muda (Anonim, 2005). 

Nelson (2000), menambahkan bahwa pada masa perkembangannya, remaja 

mengalami perubahan-perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Pada 

masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dalam aspek fisik, 

emosi, kognitif dan sosial. Masa remaja merupakan masa yang kritis, yaitu saat untuk 

berjuang melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha mencapai 

kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan 

remaja melalui masa transisi ini dipengaruhi baik oleh faktor individu (biologis, 

kognitif, dan psikologis) maupun lingkungan (keluarga, teman sebaya (peer group) 

dan masyarakat) (Anonim, 2006).  

Pardede (2002) cit Narendra (2002), menekankan bahwa masa remaja 

berlangsung melalui 3 tahapan yang masing-masing ditandai dengan isu-isu biologik, 

psikologik dan sosial, yaitu: masa remaja awal (10-14 tahun), menengah (15-16 

tahun) dan akhir (17-20 tahun). Masa remaja awal ditandai dengan peningkatan yang 

cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik dan penerimaan dari kelompok sebaya 

(peer group) sangatlah penting. Masa remaja menengah ditandai dengan hampir 

lengkapnya pertumbuhan pubertas, dan keinginan untuk memapankan jarak 

emosional dan psikologis dengan orang tua. Masa remaja akhir ditandai dengan 

persiapan untuk peran sebagai seorang dewasa. 

Data demografi menunjukkan bahwa remaja merupakan populasi yang 

besar dari penduduk dunia. Menurut WHO (1995) sekitar seperlima dari penduduk 



dunia adalah remaja yang berumur 10-19 tahun. Sekitar 900 juta berada di negara 

sedang berkembang. Data demografi di Amerika Serikat (1990) menunjukkan jumlah 

remaja yang berumur 10-19 tahun sekitar 15% dari populasi. Di Asia Pasifik dimana 

penduduknya merupakan 60% dari penduduk dunia, seperlimanya adalah remaja (10-

19 tahun) (Soetjiningsih, 2004) 

Di Indonesia menurut Biro Pusat Statistik (1999) kelompok usia 10-19 

tahun adalah sekitar 22% yang terdiri dari 50,9% adalah remaja laki-laki dan 49,1% 

adalah remaja perempuan (Soetjiningsih, 2004). Jumlah remaja di Yogyakarta 

menurut Biro Pusat Statistik (2005) kelompok remaja usia 10-14 tahun adalah sekitar 

257.806 orang remaja dan kelompok remaja usia 15-19 tahun adalah sekitar 275.730 

orang remaja. Menurut Biro Pusat Statistik (2004) kelompok usia 10-14 tahun di 

Bantul adalah sekitar 73,335% dan kelompok usia 15-19 tahun adalah sekitar 

80,244%. 

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Achyar (2006)  

tentang pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja memang sangat 

minim sekali. Remaja perlu diberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi itu 

sendiri. Dalam penyampaian pendidikan mengenai kesehatan reproduksi kepada 

remaja ternyata peranan peer group sangat berpengaruh, dan ada peningkatan 

pengetahuan. Remaja perlu mendapatkan pembinaan tentang kesehatan reproduksi 

secara intensif dan berkesinambungan di tingkat Puskesmas, serta monitoring dan 

evaluasi program pemberdayaan peer group yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten.      



Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kasihan 

Bantul Yogyakarta pada tanggal 6-7 Desember 2007 melalui wawancara kepada 

siswa–siswi kelas VIII sebanyak 40 siswa-siswi, semua siswa-siswi mengatakan 

pernah mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi di sekolah dari mata 

pelajaran Biologi. Pelajaran Biologi tersebut hanya sebatas mempelajari tumbuh 

kembang manusia dari janin sampai usia tua dan menua, tetapi belum pernah 

diajarkan tentang anatomi dari alat reproduksi. Dari 40 orang siswa-siswi ini 

mengatakan 26 (65%) orang siswa mengatakan pernah diberi tahu tentang kesehatan 

reproduksi remaja oleh orang tuanya, tetapi itu hanya sebatas cara bergaul yang 

jangan terlalu bebas antara laki-laki dengan wanita, 24 (60%) orang siswa 

mengatakan pernah membicarakan tentang kesehatan reproduksi dengan teman 

sebaya (peer group), 3 (7,5%) orang siswa mengatakan pernah membaca majalah 

tentang kesehatan reproduksi, 3 (7,5%) orang siswa mengatakan pernah melihat dan 

membaca tentang kesehatan reprodusi remaja dari mengakses internet. 

Siswa SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta mengatakan alasan 

mereka mencari informasi kesehatan reproduksi dan seksual dari media disekitar 

lingkungan mereka ditunjang juga dengan tingkat pengetahuan orangtua mereka 

yang rendah karena pada umumnya orangtua mereka bekerja sebagai buruh dan 

masih menganut budaya yang tabu sekali dalam membahas masalah kesehatan 

reproduksi dan seksual antar orang tua dengan anak. 

Hasil wawancara dengan 2 orang guru yang mengajar mata pelajaran 

Biologi di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta didapatkan data bahwa dalam 



mata pelajaran Biologi ada kurikulumnya yang membahas masalah reproduksi tapi 

dalam pembahasannya sangat dangkal sekali. Mata pelajaran Biologi hanya diajarkan 

selama 4 x 45 menit yang dibagi menjadi 2 kali tatap muka dalam satu minggu.    

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi remaja yang 

disampaikan oleh kelompok sebaya (peer group), kemudian menilai pengetahuan 

siswa-siswi terhadap kesehatan reproduksi di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul 

Yogyakarta tahun 2008. 

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan 

“Apakah ada pengaruh penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh 

kelompok sebaya (peer group) terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi 

remaja di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. 

 

C. Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh 

kelompok sebaya (peer group) terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi 

remaja di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. 

 

 



2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi remaja sebelum 

diberikan perlakuan berupa pendidikan kesehatan reproduksi remaja oleh 

kelompok sebaya (peer group) di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul 

Yogyakarta. 

b. Mengetahui adanya peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi 

remaja sesudah diberi perlakuan berupa pendidikan kesehatan reproduksi 

remaja oleh kelompok sebaya (peer group) di SMP Negeri 2 Kasihan 

Bantul Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Keperawatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori keperawatan 

komunitas, pendidikan dalam keperawatan dan keperawatan maternitas 

terutama tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja. 

2. Bagi SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta 

Sebagai masukan dalam memberikan materi-materi dan informasi yang 

bermanfaat terutama tentang kesehatan reproduksi remaja khususnya. 

3. Bagi responden 

Sebagai masukan tentang pentingnya untuk mempelajari tentang kesehatan 

reproduksi remaja dan permasalahannya untuk mencegah dari terjadinya 

berbagai macam salah persepsi. 



4. Bagi peneliti 

Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang 

keperawatan, khususnya tentang pendidikan kesehatan dan kesehatan 

reproduksi remaja. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang pendidikan kesehatan reproduksi pernah dilakukan 

sebelumnya yaitu: Komang Ayu Henny Achjar, S.KM., M.Kep (2006) dengan 

judul penelitian: “pengaruh penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh 

kelompok sebaya (peer group) terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi 

remaja di Kelurahan Kemiri Muka Depok. Persamaan dari penelitian ini adalah 

variabel bebas dan variabel terikatnya, yaitu penyampaian pendidikan kesehatan 

dan pengetahuan. Perbedaannya terdapat pada letak lokasi penelitian, organisasi 

komunitasnya dan metode penelitiannya. 

 

 

 

  

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kesehatan Reproduksi 

Reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam 

menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup (ICPD, 1994). Kesehatan 

reproduksi adalah keadaan sehat jasmani, rohani dan bukan hanya terlepas 

dari ketidakhadiran penyakit atau kecacatan semata, yang berhubungan 

dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi. 

Kesehatan reproduksi menurut Depkes (2004) adalah keadaan 

kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh (tidak semata-mata bebas 

dari penyakit atau kecacatan) dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem 

reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Iskandar (1995), menambahkan bahwa 

kesehatan reproduksi yaitu mencakup kondisi dimana wanita dan pria dapat 

melakukan hubungan seks secara aman, dengan atau tanpa tujuan terjadinya 

kehamilan, dan bila kehamilan diinginkan, wanita dimungkinkan 

menjalankan kehamilan dengan aman, melahirkan anak yang sehat serta 

didalam kondisi siap merawat anak yang dilahirkan. 

Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang 

menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. 

Pengertian sehat disini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas 



dari kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial kultur (BKKBN, 

2001 ).  

Tujuan kesehatan reproduksi remaja menurut Duarsa (2004), antara 

lain yaitu menurunkan resiko kehamilan dan pengguguran yang tidak 

dikehendaki, menurunkan penularan PMS dan HIV/AIDS, memberikan 

informasi kontrasepsi (untuk pasca keguguran) dan konseling untuk 

mengambil keputusan sendiri tentang kesehatan reproduksi.  

Menurut Notoadmodjo (2007), terdapat enam faktor yang 

mempengaruhi status kesehatan reproduksi remaja. Faktor-faktor tersebut 

adalah faktor sosial ekonomi dan demografi, budaya dan lingkungan, 

psikologis, biologis, teknologi dan institusi pendidikan. 

Faktor yang pertama adalah faktor sosial-ekonomi dan demografi. 

Faktor ini berhubungan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah 

dan ketidaktahuan mengenai perkembangan seksual dan proses reproduksi, 

serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Faktor yang kedua adalah faktor 

budaya dan lingkungan, antara lain adalah praktik tradisional yang 

berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, keyakinan banyak anak 

banyak rezeki, dan informasi yang membingungkan anak dan remaja 

mengenai fungsi dan proses reproduksi.  

Faktor yang ketiga adalah faktor psikologis. Keretakan orang tua akan 

memberikan dampak pada kehidupan remaja, depresi yang disebabkan oleh 

ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharganya wanita dimata pria yang 



membeli kebebasan dengan materi. Faktor yang keempat adalah faktor 

biologis, antara lain cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi.  

Faktor yang kelima adalah faktor teknologi. Semakin majunya 

teknologi dan membaiknya sarana komunikasi mengakibatkan membanjirnya 

arus informasi dari luar yang sulit sekali diseleksi. Faktor yang keenam 

adalah faktor institusi pendidikan langsung, yaitu orang tua dan guru sekolah 

kurang siap untuk memberikan informasi yang benar dan tepat waktu. 

Berbagai kendala diantaranya adalah ketidaktahuan dan anggapan di sebagian 

besar masyarakat bahwa pendidikan seks adalah tabu (Sugiharta, 2004) cit 

(Soetjiningsih, 2004). 

 

2. Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja  

a. Hamil yang Tidak Dikehendaki (Unwanted Pregnancy) 

Kehamilan yang tidak dikehendaki (Unwanted pregnancy) 

merupakan salah satu akibat dari kurangnya pengetahuan remaja 

mengenai perilaku seksual remaja. Faktor lain penyebab semakin 

banyaknya terjadi kasus kehamilan yang tidak dikehendaki (unwanted 

pregnancy) yaitu anggapan-anggapan remaja yang keliru seperti 

kehamilan tidak akan terjadi apabila melakukan hubungan seks baru 

pertama kali, atau pada hubungan seks yang jarang dilakukan, atau 

hubungan seks dilakukan oleh perempuan masih muda usianya, atau bila 

hubungan seks dilakukan sebelum atau sesudah menstruasi, atau 



hubungan seks dilakukan dengan menggunakan teknik coitus interuptus 

(senggama terputus) (Notoadmodjo, 2007). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khisbiyah (1995) terdapat 

responden yang mengatakan untuk menghindari kehamilan maka 

hubungan seks dilakukan di antara dua waktu menstruasi. Informasi itu 

melakukan hubungan seks diantara dua menstruasi ini tentu saja 

bertentangan dengan kenyataan bahwa sebenarnya masa anatara dua 

siklus menstruasi merupakan masa subur bagi seorang wanita 

(Notoatmodjo, 2007). 

Kehamilan yang tidak dikehendaki (unwanted pregnancy) 

membawa remaja pada dua pilihan yaitu melanjutkan kehamilan 

kemudian melahirkan dalam usia remaja (early childbearing) atau 

menggugurkan kandungan merupakan pilihan yang harus remaja itu 

jalani. Banyak remaja putri yang mengalami kehamilan yang tidak 

diinginkan (unwanted pregnancy) terus melanjutkan kehamilannya.  

Menurut Affandi (1995) cit Notoatmodjo (2007) konsekuensi dari 

keputusan untuk melanjutkan kehamilan adalah melahirkan anak yang 

dikandungnya dalam usia yang relatif muda. Hamil dan melahirkan dalam 

usia remaja merupakan salah satu faktor resiko kehamilan yang tidak 

jarang membawa kematian ibu. Kematian ibu yang hamil dan melahirkan 

pada usia kurang dari 20 tahun lebih besar 3-4 kali dari kematian ibu yang 

hamil dan melahirkan pada usia 20-35 tahun. 



Dari sudut kesehatan obstetri, hamil pada usia remaja dapat 

mengakibatkan resiko komplikasi pada ibu dan bayi antara lain yaitu 

terjadi perdarahan pada trimester pertama dan ketiga, anemia, 

preeklamsia, eklamsia, abortus, partus prematurus, kematian perinatal, 

berat bayi lahir rendah (BBLR) dan tindakan operatif obstetri (Sugiharta, 

2004) cit (Soetjiningsih, 2004). 

Menurut Notoadmodjo (2007) resiko komplikasi pada ibu dan 

bayi sebenarnya bisa diatasi atau dikurangi dengan pemeriksaan selama 

kehamilan (ante natal care), tetapi karena remaja ada rasa malu telah 

mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy) diluar 

nikah, maka pelayanan kesehatan yang sudah tersedia jarang 

dimanfaatkan.  

b. Aborsi 

Aborsi (pengguguran) berbeda dengan keguguran. Aborsi atau 

pengguguran kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan yang 

disengaja (abortus provokatus). Abortus provocatus yaitu kehamilan yang 

diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengguguran. 

Sedangkan keguguran adalah kehamilan berhenti karena faktor-faktor 

alamiah (abortus spontaneus) (Hawari, 2006). 

Data yang tersedia dari 1.000.000 aborsi sekitar 60,0% dilakukan 

oleh wanita yang tidak menikah, termasuk para remaja. Sekitar 70,0-

80,0% merupakan aborsi yang tidak aman (unsafe abortion). Aborsi tidak 



aman (unsafe abortion) merupakan salah satu faktor menyebabkan 

kematian ibu.  

Menurut Hawari (2006), aborsi yang disengaja (abortus 

provocatus) ada dua macam yaitu pertama, abortus provocatus medicalis 

yakni penghentian kehamilan (terminasi) yang disengaja karena alasan 

medik. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat dipertanggungjawabkan 

dan dibenarkan oleh hukum. Kedua, abortus provocatus criminalis, yaitu 

penghentian kehamilan (terminasi) atau pengguguran yang melanggar 

kode etik kedokteran, melanggar hukum agama, haram menurut syariat 

Islam dan melanggar Undang-Undang (kriminal). 

Menurut Khisbiyah (1995) cit Notoatmodjo (2007), ada dua faktor 

yang mempengaruhi remaja hamil pranikah mengambil keputusan untuk 

melakukan aborsi yaitu pertama, faktor internal meliputi; intensitas 

hubungan dan komitmen pasangan remaja untuk menjalin hubungan 

jangka panjang dalam perkawinan, sikap dan persepsi terhadap janin yang 

dikandung, serta persepsi subjektif mengenai kesiapan psikologis dan 

ekonomi untuk memasuki kehidupan perkawinan. Kedua yaitu faktor 

eksternal meliputi sikap dan penerimaan orang tua kedua belah pihak, 

penilaian masyarakat, nilai-nilai normatif dan etis dari lembaga 

keagamaan dan kemungkinan-kemungkinan perubahan hidup di masa 

depan yang mengikuti pelaksanaan keputusan yang akan dipilih.   

  



c. Penyakit Menular Seksual (PMS) 

Menurut Notoatmodjo (2007), penyakit menular seksual 

merupakan suatu penyakit yang mengganggu kesehatan reproduksi yang 

muncul akibat dari prilaku seksual yang tidak aman. Penyakit Menular 

Seksual (PMS) merupakan penyakit anak muda atau remaja, karena 

remaja atau anak muda adalah kelompok terbanyak yang menderita 

penyakit menular seksual (PMS) dibandingkan kelompok umur yang lain. 

PMS adalah golongan penyakit yang terbesar jumlahnya (Duarsa, 2004) 

cit (Soetjiningsih, 2004) 

Remaja sering kali melakukan hubungan seks yang tidak aman, 

adanya kebiasaan bergani-ganti pasangan dan melakukan anal seks 

menyebabkan remaja semakin rentan untuk tertular Penyakit Menular 

Seksual (PMS), seperti Sifilis, Gonore, Herpes, Klamidia. Cara 

melakukan hubungan kelamin pada remaja tidak hanya sebatas pada 

genital-genital saja bisa juga orogenital menyebabkan penyakit kelamin 

tidak saja terbatas pada daerah genital, tetapi juga pada daerah-daerah 

ekstra genital (Notoatmodjo, 2007). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya resiko penularan 

penyakit menular seksual (PMS) pada remaja adalah faktor biologi, faktor 

psikologis dan perkembangan kognitif, perilaku seksual, faktor legal dan 

etika dan pelayanan kesehatan khusus remaja.  

 



d. HIV/AIDS ( Human Immunodeficiency Virus and Acquired 

Immunodeficiency Syndrome) 

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah suatu 

sindrom atau kumpulan gejala penyakit dengan karakteristik defisiensi 

kekebalan tubuh yang berat dan merupakan manifestasi stadium akhir 

infeksi virus “HIV” (Tuti Parwati, 1996) cit (Notoatmodjo, 2007). HIV 

(Human Immunodeficiency Virus) adalah retrovirus RNA tunggal yang 

menyebabkan AIDS (Limantara, dkk, 2004) cit (Soetjiningsih, 2004). 

Menurut Limantara (2004) cit Soetjiningsih (2004) faktor yang 

beresiko menyebabkan HIV pada remaja adalah perubahan fisiologis, 

aktifitas sosial, infeksi menular seksual, prilaku penggunaan obat 

terlarang dan anak jalanan dan remaja yang lari dari rumah. Perubahan 

fisiologis yang dapat menjadi resiko penyebab infeksi dan perjalanan 

alamiah HIV meliputi perbedaan perkembangan sistem imun yang 

berhubungan dengan jumlah limfosit dan makrofag pada stadium pubertas 

yang berbeda dan perubahan pada sistem reproduksi.  

Aktifitas seksual tanpa proteksi merupakan resiko perilaku yang 

paling banyak pada remaja. Hubungan seksual dengan banyak pasangan 

juga meningkatkan resiko kontak dengan virus HIV. Ada tiga tipe 

hubungan seksual yang berhubungan dengan transmisi HIV yaitu vaginal, 

oral, dan anal.  

 



3. Penanganan yang Dilakukan Untuk Mencegah Masalah Kesehatan 

Reproduksi Remaja  

Penanganan yang dilakukan untuk mencegah masalah kesehatan 

reproduksi remaja adalah melalui empat pendekatan yaitu institusi keluarga, 

kelompok sebaya (peer group), institusi sekolah dan tempat kerja. Institusi 

keluarga disini diharapkan orang tua harus mampu menyampaikan informasi 

tentang kesehatan reproduksi dan sekaligus memberikan bimbingan sikap dan 

prilaku kepada remaja. 

Peer group diharapkan mampu tumbuh menjadi peer educator yang 

diharapkan dapat membahas dan menangani permasalahan kesehatan 

reproduksi remaja. Institusi sekolah dan tempat kerja merupakan jalur yang 

sangat potensial untuk melatih peer group ini, karena  institusi sekolah dan 

tempat kerja ini sangat mempengaruhi kehidupan dan pergaulan remaja. 

 

4. Pengertian Remaja dan Masa Remaja 

Remaja menurut WHO adalah individu yang sedang mengalami masa 

peralihan yang secara berangsur-angsur mencapai kematangan seksual, 

mengalami perubahan jiwa dari jiwa kanak-kanak menjadi dewasa, dan 

mengalami perubahan keadaan ekonomi dari ketergantungan menjadi relatif 

mandiri.  

Mohammad (1994) menambahkan bahwa remaja adalah anak usia 13-

25 tahun. Usia 13 tahun merupakan batas usia pubertas pada umumnya, yaitu 



ketika secara biologis sudah mengalami kematangan seksual dan usia 25 

tahun adalah usia ketika mereka pada umumnya secara sosial dan psikologis 

mampu mandiri. 

Masa remaja adalah masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, perubahan 

psikologik, dan perubahan sosial, yang dimulai pada usia 10-13 tahun dan 

berakhir pada usia 18-22 tahun (Notoadmodjo, 2007). Menurut Pardede 

(2002) cit Narendra, dkk (2002), masa remaja berlangsung melalui tiga tahap 

yang masing-masing ditandai dengan isu-isu biologik, psikologik dan sosial, 

yaitu masa remaja awal (10-14 tahun),remaja menengah (15-16 tahun) dan 

remaja akhir (17-20 tahun).  

Masa remaja awal (10-14 tahun) ditandai dengan peningkatan yang 

cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik dan penerimaan dari kelompok 

sebaya (peer group) sangatlah penting. Masa remaja menengah (15-16 tahun) 

ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, dan keinginan 

untuk memapankan jarak emosional dan psikologis dengan orang tua. Masa 

remaja akhir (17-20 tahun) ditandai dengan persiapan untuk peran sebagai 

seorang dewasa.  

 

5. Kelompok Sebaya (Peer Group) 

Menurut WF Connell (1972), kelompok sebaya (peer group) adalah 

kelompok anak-anak atau pemuda yang berumur sama atau berasosiasi dan 



mempunyai kepentingan umum tertutup, seperti persoalan-persoalan anak-

anak umur sekolah sampai dengan masa remaja (adolesence). Kelompok 

sebaya merupakan kelompok sosial dimana masing-masing anggota terjalin 

hubungan yang erat dan bersifat pribadi.  

Dalam kelompok sebaya remaja mendiskusikan tentang suatu masalah 

dan mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka temukan di rumah. 

Hubungan yang bersifat pribadi menyebabkan seseorang dapat mencurahkan 

hatinya kepada teman-temannya baik sesuatu yang menyenangkan atau 

sesuatu yang menyedihkan. Dalam kelompok ini terjadi kerja sama, tolong-

menolong, akan tetapi sering juga terjadi persaingan dan pertentangan. 

Menurut WF Connell (1972) kelompok sebaya (peer group) 

mempunyai ciri-ciri yaitu jumlah anggotanya kecil, ada kepentingan yang 

bersifat umum dan dibagi secara langsung, terjadi kerja sama dalam suatu 

kepentingan yang diharapkan, dan adanya pengertian pribadi dan saling 

hubungan yang tinggi antar anggota dalam kelompok. 

 

6. Pendidikan Kesehatan  

Pendidikan kesehatan adalah usaha atau keinginan untuk menciptakan 

perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Artinya, pendidikan 

kesehatan berupaya agar masyarakat menyadari atau mengetahui bagaimana 

cara memelihara kesehatan mereka, bagaimana menghindari atau mencegah 

hal-hal yang merugikan kesehatan mereka dan kesehatan orang lain, kemana 



seharusnya mencari pengobatan bilamana sakit, dan sebagainya. Pendidikan 

kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan di dalam bidang 

kesehatan. Hasil (output) yang diharapkan dari suatu pendidikan kesehatan 

adalah perilaku kesehatan, atau perilaku untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan yang kondusif (Notoatmodjo, 2003). 

Pendidikan kesehatan sebagai usaha atau kegiatan untuk membantu 

individu, kelompok atau masyarakat kemampuan (perilaku) untuk mencapai 

kesehatan yang optimal (Notoatmodjo, 2007). Pendidikan kesehatan adalah 

upaya untuk memberi pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi 

bagi individu keluarga dan masyarakat untuk menerapkan cara-cara hidup 

sehat (Depkes R.I, 1995).  

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

kesehatan adalah suatu usaha atau kegiatan yang membantu menghasilkan 

perubahan pada diri individu, kelompok atau masyarakat baik secara aktual 

maupun potensial tentang nilai-nilai kesehatan dan membantu agar mampu 

mengatasi masalah-masalah kesehatan sendiri. 

Tujuan pendidikan kesehatan adalah mengajarkan individu, kelompok 

atau masyarakat untuk dapat hidup dalam kondisi yang terbaik dan berusaha 

keras mencapai kesehatan yang optimal (Brunner & Suddarth, 2002). Pada 

dasarnya pendidikan kesehatan bertujuan untuk mengubah pemahaman 

individu, kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan agar menjadikan 

kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai, mandiri dalam mencapai tujuan 



hidup sehat serta dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan 

tepat dan sesuai (Suliha, 2001). 

Prinsip utama dalam proses pendidikan kesehatan adalah proses 

belajar pada individu, kelompok, keluarga dan masyarakat. Menurut Suliha 

(2001), apabila proses pendidikan kesehatan dilihat sebagai sistem, proses 

belajar dalam kegiatannya menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran.  

Masukan dalam pendidikan kesehatan adalah individu, kelompok, 

keluarga dan masyarakat yang akan menjadi sasaran didik. Dalam kegiatan 

belajar, sasaran didik subyek belajar dengan perilaku belum sehat. Subyek 

belajar yang mempengaruhi proses pendidikan kesehatan adalah kesiapan 

fisik dan psikologis (motivasi dan minat), latar belakang pendidikan dan 

sosial budaya. 

Proses dalam pendidikan kesehatan merupakan mekanisme dan 

interaksi yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku sebyek belajar. 

Dalam proses tersebut diperlukan proses interaksi antara subyek belajar 

sebagai pusatnya dan pengajar (petugas kesehatan), metode pengajaran, alat 

bantu dan materi belajar. Proses pendidikan kesehatan dipengaruhi oleh 

faktor materi pendidikan kesehatan, lingkungan belajar, perangkat pendidikan 

baik perangkat lunak maupun perangkat keras dan subyek belajar, yaitu 

individu, kelompok, keluarga dan masyarakat serta tenaga kesehatan. Berikut 

ini dijelaskan faktor-faktor yang mempengeruhi proses pendidikan kesehatan. 



Materi atau bahan pendidikan kesehatan merupakan materi belajar 

bagi subyek belajar. Materi tersebut dapat merupakan materi baru, pelengkap 

atau pengulangan bagi subyek belajar. 

Lingkungan belajar dapat berupa tatanan belajar di kelas, auditorium 

atau tempat lainnya, lingkungan sosial, lingkungan fisik (cahaya, udara, 

suara). Lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga yang disebut tri pusat 

pendidikan yaitu di keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan yang 

berlangsung di dalam keluarga disebut pendidikan informal, sedangkan 

pendidikan yang diberikan di sekolah adalah pendidikan formal. Pendidikan 

yang berlangsung dalam masyarakat bertujuan untuk melengkapi pendidikan 

di sekolah dan keluarga disebut pendidikan informal. 

Tenaga kesehatan dalam pendidikan kesehatan meliputi kualitas, yaitu 

kemampuan melakukan pendidikan kesehatan, maupun kuantitas yang 

menyangkut jumlah maupun jenisnya. Perangkat lunak pendidikan kesehatan 

yang mempengaruhi proses belajar adalah kurikulum atau satuan pelajaran, 

buku materi, leaflet, booklet, buku pedoman dan peraturan. Dipihak lain 

perangkat keras berupa alat bantu pengajaran (Audio Visual Aids / AVA) dan 

tempat belajar.     

Keluaran dalam pendidikan kesehatan adalah kemampuan sebagai 

hasil perubahan perilaku sehat dari sasaran didik. (Suliha, 2001). Hasil yang 

diharapkan dari keluaran pendidikan kesehatan adalah perubahan perilaku 



agar masyarakat atau sasaran didik meningkatkan derajat kesehatannya secara 

mandiri. 

Menurut Notoatmodjo (2007) metode pendidikan kesehatan 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu metode pendidikan individu, metode 

pendidikan kelompok, dan metode pendidikan massa. Metode pendidikan 

individu (perorangan), dalam pendidikan kesehatan metode pendidikan yang 

bersifat individual ini digunakan untuk membina seseorang yang telah mulai 

tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakan 

pendekatan ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang 

berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru.  

Bentuk dari pendekatan metode pendidikan kesehatan yang bersifat 

individu ini antara lain adalah bimbingan dan penyuluhan (Guidance and 

Councelling) dan wawancara (Interview). Bimbingan dan penyuluhan 

(Guidance and Councelling), dengan cara bimbingan dan penyuluhan 

(Guidance and Councelling) ini kontak antara klien dengan petugas lebih 

sensitif. Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat diteliti dan dibantu 

penyelesaiannya. Akhirnya klien tersebut dengan suka rela, berdasarkan 

kesadaran, dan penuh pengertian akan menerima perilaku tersebut (mengubah 

perilaku). 

Wawancara (Interview), sebenarnya wawancara (Interview) 

merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Wawancara antara 

petugas kesehatan dengan klien untuk menggali informasi mengapa ia tidak 



atau belum menerima perubahan, apakah ia tertarik atau tidak terhadap 

perubahan, untuk mengetahui apakah perilaku yang sudah atau yang akan 

diadopsi itu mempunyai dasar pengertian dan kesadaran yang kuat. Apabila 

belum maka perlu penyuluhan yang lebih mendalam lagi. 

Metode pendidikan kelompok adalah metode pendidikan yang 

digunakan untuk komunitas yang lebih besar. Pemilihan metode pendidikan 

kelompok harus menyesuaikan besarnya kelompok sasaran serta tingkat 

pendidikan formal dari sasaran. Untuk kelompok yang besar, metodenya akan 

lain dengan kelompok yang kecil. Efektifitas suatu metode akan tergantung 

pula pada besarnya sasaran pendidikan. 

Metode pendidikan kelompok dilihat dari besarnya sasaran 

pendidikan maka dibagi atas dua macam kelompok yaitu kelompok besar dan 

kelompok kecil. Kelompok besar adalah apabila peserta penyuluhan lebih 

dari 15 orang. Metode kelompok besar antara lain adalah ceramah dan 

seminar. 

Kelompok kecil yaitu apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 

orang. Metode-metode yang cocok untuk kelompok kecil antara lain adalah 

diskusi kelompok, curah pendapat (brain storming), bola salju (snow balling), 

kelompok-kelompok kecil (buzz group), memainkan peran (role play), 

perminan simulasi (simulation game). 

Menurut Notoatmodjo (2007), metode pendidikan (pendekatan) massa 

cocok untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan 



kepada masyarakat. Beberapa contoh metode ini antara lain; ceramah umum, 

pidato-pidato, simulasi, sinetron, tulisan-tulisan di majalah atau koran dan 

billboard. 

Menurut Leafel dan Clark (1994) cit Notoadmojo (2003) Dimensi 

tingkat pelayanan kesehatan pendidikan dapat dilakukan berdasarkan lima 

tingkat pencegahan (Five Level of Prevention) yaitu promosi kesehatan 

(Health Promotion), perlindungan khusus (Specific Protection), diagnosa dini 

dan pengobatan segera, pembatasan cacat (Disability Limitation) dan 

rehabilitasi (Rehabilitation). 

Pada tingkat promosi kesehatan (Health Promotion), pendidikan 

kesehatan diperlukan misalnya dalam keberhasilan perorangan, perbaikan 

sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, peningkatan gizi dan 

kebiasaan hidup sehat. 

Pada tingkatan perlindungan khusus (Specific Protection) diperlukan 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat misalnya tentang pentingnya 

imunisasi sebagai cara perlindungan terhadap penyakit pada anak maupun 

orang dewasa. Program imunisasi merupakan bentuk pelayanan perlindungan 

khusus. 

Pada tingkatan diagnosa dini dan pengobatan segera pendidikan 

kesehatan diperlukan karena rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat akan kesehatan dan penyakit yang terjadi di masyarakat. Keadaan 

ini menimbulkan kesulitan mendeteksi penyakit yang terjadi di masyarakat, 



masyarakat tidak mau periksa dan diobati penyakitnya. Kegiatan pada tingkat 

pencegahan ini meliputi pencarian kasus individu atau massa, survey 

penyaringan kasus, penyembuhan dan pencegahan berlanjutnya proses 

penyakit, pencegahan penyakit menular dan pencegahan komplikasi. 

Pada tingkat pembatasan cacat (Disability Limitation) pendidikan 

kesehatan diperlukan karena masyarakat sering didapat tidak melanjutkan 

pengobatannya sampai tuntas atau tidak mau melakukan pengobatan dan 

pemeriksaan penyakitnya sampai tuntas. Pada tingkat ini meliputi perawatan 

untuk menghentikan penyakit, pencegahan komplikasi lebih lanjut serta 

fasilitas untuk mengatasi cacat dan mencegah kematian. Dan pada tingkat 

rehabilitasi (Rehabilitation) pendidikan kesehatan diperlukan setelah sembuh 

dari suatu penyakit tertentu.  

Alat bantu pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik 

dalam menyampaikan bahan pendidikan/pengajaran. Alat bantu ini lebih 

sering disebut sebagai alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan 

memperagakan sesuatu di dalam proses pendidikan/pengajaran. Alat peraga 

pada dasarnya dapat membantu sasaran didik untuk menerima pelajaran 

dengan menggunakan panca indranya. Semakin banyak indera yang 

digunakan dalam menerima pelajaran semakin baik penerimaan pelajaran.  

Edgar Dale membagi alat peraga menjadi 11 macam, dan sekaligus 

menggambarkan tingkat intensitas tiap-tiap alat tersebut dalam sebuah bentuk 

kerucut. Dimana dimulai dari atas kebawah dengan macam-macamnya yaitu: 



kata-kata, tulisan, rekaman, radio, film, televisi, pameran, field trip, 

demonstrasi, sandiwara, benda tiruan, benda asli. 

 

7. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah tambahan ilmu baru, sikap kemampuan 

melakukan keterampilan dan tambahan pengalaman (Potter et al., 1997). 

Menurut Kamus Besar Indonesia (2001), pengetahuan adalah segala sesuatu 

yang diketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan merupakan khasanah 

kekayaan mental yang secara langsung atau tidak turut memperkaya 

kehidupan kita, pengetahuan merupakan sumber jawaban dari berbagai 

pertanyaan yang muncul dalam kehidupan (Suriasumantri, 1996). 

Tingkat pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dari suatu 

obyek tertentu setelah melalui panca indera manusia yaitu penglihatan, 

pendengaran, rasa dan raba, merupakan suatu kebutuhan bagi keluarga 

apabila diikuti dengan pendidikan. Perubahan perilaku seseorang dapat terjadi 

melalui proses belajar (Notoadmodjo, 2003). 

Menurut Sarwono (2004), tingkat pengetahuan itu lebih bersifat 

pengenalan terhadap sesuatu benda atau hal secara obyektif. Tingkat 

pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). 

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan yang dicakup dalam 

domain kognitif mempunyai 6 (enam) tingkat yaitu know (tahu), 



comprehension (memahami), application (aplikasi), analysis (analisis), 

synthesis (sintesis) dan evaluation (evaluasi)  

Know (Tahu) diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya, termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. “Tahu” ini merupakan 

tingkat pengetahuan yang paling rendah. 

Comprehension (Memahami) diartikan sebagai kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Application (Aplikasi) 

diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). 

Analysis (Sintesis) adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu obyek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam 

suatu strutur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

Synthesis (Sintesis) sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk 

menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada. Dan eveluation (Evaluasi) 

ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian 

terhadap suatu materi atau obyek. 



Menurut (Soekanto cit Arifah, 2003) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan antara lain: 1) Tingkat pendidikan: 

pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga terjadi 

perubahan perilaku positif yang meningkat; 2) Informasi: seseorang yang 

mempunyai sumber informasi yang lebih banyak akan mempunyai 

pengetahuanyang lebih luas; 3) Budaya: tingkah laku manusia atau kelompok 

manusia dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan; 

4) Pengalaman: sesuatu yang pernah dialami seseorang akan menambah 

pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat non formal; 5) Sosial ekonomi: 

tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

 

B. Kerangka Konsep 

Skema 1. Kerangka Konsep Penelitian 

   

 

 

  

 

Penyampaian pendidikan 
kesehatan reproduksi oleh 
kelompok sebaya (peer 
group) 

Pengetahuan 
kesehatan reproduksi 
remaja 

- Tingkat Pengetahuan 
- Informasi 
- Budaya 
- Sosial Ekonomi 
- Pengalaman 

Ketangan : 
                 Diteliti 
                 Tidak diteliti 



C. Hipotesis  

Ho :   Tidak ada pengaruh penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh 

kelompok sebaya (peer group) terhadap pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja. 

Ha :  Ada pengaruh penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh 

kelompok sebaya (peer group) terhadap pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah desain “pra eksperimental” dengan rancangan One 

Group Pre-test and Post-test Desain. Bentuk rancangan adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                         

       pretest perlakuan posttest 

   

 

Keterangan:  

O1 :  Tingkat pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. 

O2 :  Tingkat pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. 

X1 : Perlakuan yaitu pelatihan tentang pendidikan kesehatan reproduksi oleh 

peneliti pada kelompok sebaya (peer group). 

X2 :  Perlakuan yaitu penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh 

kelompok sebaya (peer group) pada kelompok intervensi. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah setiap subjek (manusia, pasien) yang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam,2003). Populasi pada penelitian ini 

O1                                X 1,2                         O2 



adalah seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta, pada 

Tahun Ajaran 2007/2008. 

2. Sampel penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2006). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel 

yang didasarkan atas tujuan tertentu. Sehingga atas dasar tujuan dan 

pertimbangan dan kebijakan pihak SMP Negeri 2 Kasihan Bantul 

Yogyakarta, maka ditetapkan besarnya area sampel penelitian adalah kelas 

VIIIB dengan total populasi sebesar 40 orang siswa-siswi. Teknik 

pengambilan sampel ini juga dijadikan sebagai pertimbangan alasan kelas VII 

dan kelas IX tidak dapat diambil, karena atas kebijakan pihak SMP Negeri 2 

Kasihan Bantul. Dimana kelas VII belum mendapatkan kurikulum mata 

pelajaran Biologi mengenai kesehatan reproduksi, sedangkan kelas IX sedang 

persiapan ujian nasional. 

Adapun kriteria inklusi dalam sampel ini adalah : 

a. Semua siswa-siswi kelas VIIIB di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul 

Yogyakarta. 

b. Siswa-siswi yang mengikuti semua pendidikan kesehatan reproduksi 

remaja yang diberikan. 

c. Bersedia menjadi responden. 

 



C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul, Yogyakarta, 

Tamantirto, Kasihan, Bantul. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2008.  

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel independent (bebas) adalah penyampaian pendidikan kesehatan 

reproduksi oleh kelompok sebaya (peer group). 

b. Variabel dependent (terikat) adalah pengetahuan kesehatan reproduksi 

remaja. 

2. Definisi Operasional 

a. Penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh kelompok sebaya 

(peer group) adalah pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi 

secara lisan maupun tulisan dengan dua macam metode yaitu pelatihan 

peer group sebanyak tiga kali pertemuan yang dilakukan oleh peneliti dan 

penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi dengan metode ceramah 

oleh peer group kepada responden yaitu siswa-siswi SMP Negeri 2 

Kasihan Bantul Yogyakarta yang dilakukan secara serentak dengan 

menggunakan alat bantu modul dan penyajian materi dengan power point 



yang dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan. Dimana pertemuan pertama 

diberikan pendidikan kesehatan tentang alat reproduksi wanita dan laki-

laki beserta bagian-bagian dan fungsinya yang berlangsung selama 30 

menit. Kemudian pertemuan kedua diberikan pendidikan kesehatan 

tentang kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, Penyakit Menular 

Seksual (PMS) dan HIV/AIDS yang berlangsung selama 60 menit. Dan 

pertemuan yang terakhir diberikan pendidikan kesehatan tentang cara 

mencegah atau menghindarkan agar tidak terjadi kehamilan yang tidak 

dikehendaki, aborsi, Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS 

yang berlangsung selama 40 menit.  

b. Pengetahuan kesehatan reprodusi remaja adalah wawasan yang diketahui 

oleh remaja mengenai kesehatan reproduksi remaja meliputi keadaan 

kesehatan reproduksi remaja dan akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan 

remaja yang salah terhadap keadaan kesehatan reproduksi remaja. Jadi 

skala pengukuran menggunakan skala interval. 

c. Hubungan Antar Variabel 

Skema 2. Hubungan Antar Variabel 
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E. Instrumen Penelitian  

1. Variabel pemberian pendidikan kesehatan reproduksi oleh kelompok 

sebaya (peer group). 

Instrumen yang digunakan untuk penyampaian pendidikan kesehatan 

reproduksi oleh kelompok sebaya (peer group) berupa modul yang berisi 

tentang alat reproduksi wanita dan laki-laki beserta bagian-bagian dan 

fungsinya, kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, Penyakit Menular 

Seksual (PMS) dan HIV/AIDS  dan cara mencegah atau menghindarkan agar 

tidak terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, Penyakit Menular 

Seksual (PMS) dan HIV/AIDS serta latihan soal untuk mengetahui 

pengetahuan setelah diberikan pendidikan kesehatan reproduksi.  

Penyajian materi menggunakan power point yang berisi sama dengan 

isi modul. Metode pembelajaran pada penelitian menggunakan dua macam 

yaitu pelatihan yang disampaikan oleh peneliti pada peer group dan 

penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi dengan menggunakan metode 

ceramah oleh peer group kepada responden. 

2. Variabel pengetahuan kesehatan reproduksi remaja  

Alat ukur dalam variabel pengetahuan ini adalah kuesioner. Kuesioner 

yang digunakan untuk mengukur pengetahuan kesehatan reproduksi remaja 

sebelum dan sesudah perlakuan menggunakan skala Guttman dengan 

penilaian: jawaban benar diberi nilai 1 (satu), jika jawaban salah diberi nilai 0 

(nol).  



Kisi-kisi pengetahuan kesehatan reproduksi remaja adalah kuesioner terdiri 

dari dua bagian, yaitu:  

a. Karakteristik responden. 

b. Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. 

 

F. Cara Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari subyek 

penelitian yang telah memenuhi kriteria inklusi melalui pengisian kuesioner. 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri. Untuk mempermudah proses 

penelitian berlangsung, maka peneliti menyajikan rangkaian kegiatan selama 

proses penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Membuat jadwal penelitian. 

2. Melakukan pre test/tes awal kepada keseluruhan subjek penelitian. 

3. Identifikasi enam orang dari keseluruhan subjek penelitian untuk dijadikan 

sebagai peer group, kemudian diambil tiga orang peer group saja berdasarkan 

nilai tertinggi dari pre test/tes awal. 

4. Membuat jadwal pelatihan untuk tiga orang peer group. 

5. Memberikan pelatihan kepada peer group sebanyak tiga kali pertemuan. 

Dimana pertemuan pertama diberikan pelatihan tentang alat reproduksi 

wanita dan laki-laki beserta bagian-baginnya yang berlangsung selama 30 

menit. Kemudian pertemuan kedua diberikan pelatihan tentang kehamilan 

yang tidak dikehendaki, aborsi, Penyakit Menular Seksual (PMS) dan 



HIV/AIDS yang berlangsung selama 60 menit. Dan pertemuan yang terakhir 

diberikan pelatihan tentang cara mencegah atau menghindarkan agar tidak 

terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, Penyakit Menular Seksual 

(PMS) dan HIV/AIDS yang berlansung selama 40 menit.  

6. Dilakukan post test/tes akhir terhadap peer group. 

7. Pre interaksi dan membuat jadwal pemberian pendidikan kesehatan 

reproduksi dengan metode ceramah kepada responden. 

8. Memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dengan metode ceramah 

kepada responden sebanyak tiga kali pertemuan. Dimana pertemuan pertama 

diberikan pendidikan kesehatan tentang alat reproduksi wanita dan laki-laki 

beserta bagian-bagian dan fungsinya yang berlangsung selama 30 menit. 

Kemudian pertemuan kedua diberikan pendidikan kesehatan tentang 

kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, Penyakit Menular Seksual (PMS) 

dan HIV/AIDS yang berlangsung selama 60 menit. Pada pertemuan yang 

terakhir diberikan pendidikan kesehatan tentang cara mencegah atau 

menghindarkan agar tidak terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, 

Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS yang berlangsung selama 

40 menit. Dimana pemberian pendidikan kesehatan reproduksi dengan 

metode ceramah kepada responden ini disampaikan oleh peer group. 

9. Dilakukan post test/tes akhir terhadap responden. 

10. Mengecek jawaban responden. 

11. Skoring data. 



12. Tabulasi data hasil penelitian dan lihat serta simpulkan bagaimana keadaan 

pengetahuan kesehatan reproduksi remaja sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan reproduksi dengan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

reproduksi oleh peer group. 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen 

(Arikunto, 2006). Sedangkan uji reliabilitas dapat diartikan bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dipercaya ( Arikunto, 2006). Uji reliabilitas dilakukan 

pada pertanyaan yang telah dinyatakan valid. 

Kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini  

sudah dinyatakan valid dan reliabel, oleh karena itu sudah tidak perlu lagi untuk 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Karena kuesioner yang digunakan pada 

penelitian sudah pernah dilakukan uji kevalidan dan kereliabilitasnya oleh Achjar 

(2006). 

 

 

 



H. Pengolahan dan Metode Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul melalui berbagai tahap yaitu; pengambilan 

sampel, tahap pengumpulan data maka selanjutnya adalah melakukan pengolahan 

dan analisa data. Uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan mean 

antara dua kelompok data yang dependen yaitu pengetahuan responden sebelum 

perlakuan dan sesudah perlakuan adalah dengan menggunakan uji beda dua mean 

dependent (Paired Sampel t-Test) dengan bantuan aplikasi SPSS for Windows 

Release 14, dimana salah satu syarat penggunaan uji hipotesis dengan 

menggunakan Paired Sample t-Test adalah sebaran data harus terdistribusi 

normal. Setelah dilakukan uji normalitas menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov, ternyata didapatkan hasil sebaran data tidak terdistribusi normal, maka 

uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Wilcoxon (uji non 

parametrik). 

Rumus:  

 

 

 

 

 

 

 
 



I.  Kesulitan Penelitian 

Kesulitan dalam penelitian ini adalah pada saat penelitian yaitu dalam 

pemilihan kelas ditentukan oleh kebijakan pihak SMP Negeri 2 Kasihan Bantul 

Yogyakarta. Dengan pertimbangan bahwa kelas VII belum siap untuk menerima 

pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan peneliti karena belum sesuai 

dengan kurikulum mata pelajaran Biologi yang mereka dapatkan, sedangkan 

kelas IX tidak dapat dijadikan sampel penelitian karena sedang mengikuti 

persiapan ujian akhir nasional. Kelas yang paling sesuai untuk dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah kelas VIII yang terdiri dari kelas VIIIA, VIIIB dan 

VIIIC, karena berdasarkan kurukulum mata pelajaran Biologi yang telah 

diajarkan. Peneliti mengalami kesulitan lagi dalam pengambilan sampel untuk 

kelas VIII ini. 

Awalnya, peneliti bermaksud untuk mengambil sampel dengan cara 25% 

dari total sampel di kelas VIII yaitu sebanyak 30 responden yang terdiri dari 10 

responden dari masing-masing kelas VIIIA, VIIIB dan VIIIC (Arikunto, 2006). 

Tetapi, pihak sekolah kurang menyetujui cara pengambilan sampel ini karena 

dengan mengambil responden dari masing-masing kelas akan mengakibatkan 

responden tersebut mengalami ketertinggalan materi pelajaran dibandingkan 

dengan teman sekelasnya. Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka pihak 

sekolah menawarkan kelas VIIIB sebagai sampel penelitian dengan total populasi 

sebanyak 40 responden, karena kelas VIIIB memiliki responden yang sangat 

variatif yang cukup mewakili VIIIA dan VIIIC. 



J. Etik Penelitian 

Patricia Ann Dempsey (2002), menyebutkan bahwa sebelum penelitian 

berlangsung, peneliti mendapat persetujuan responden yang berisi enam elemen 

yaitu penjelasan mengenai manfaat penelitian, penjelasan kemungkinan resiko 

dan ketidaknyamanan, penjelasan manfaat potensial, persetujuan bahwa peneliti 

dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan studi, 

persetujuan bahwa subyek dapat mengundurkan diri kapan saja dan jaminan 

anonimitas dan kerahasiaan. 

Penelitian yang berjudul ”Pengaruh Penyampaian Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Oleh Kelompok Sebaya (Peer Group) Terhadap 

Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMP Negeri 2  Kasihan, 

Bantul, Yogyakarta Tahun 2008” memiliki surat ijin dari SMP Negeri 2 

Kasihan Bantul Yogyakarta yang syah untuk mengadakan penelitian dan surat 

ijin yang syah dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UMY. 

Segala bentuk jawaban dan data pribadi dari responden akan dijaga 

kerahasiaannya. Jawaban dan informasi yang diberikan responden hanya 

dipergunakan sebagai penelitian semata. Hasil penelitian dipresentasikan di 

depan dosen penguji sebagai syarat memperoleh derajat sarjana keperawatan.  

 

 

 

 



BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta 

SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta merupakan salah satu dari 

tiga SMP negeri yang berada di wilayah Kecamatan Kasihan. SMP ini 

merupakan integrasi dari sekolah teknik (ST) Negeri 2 Bantul menjadi SMP 

Tamantirto. Keberadaan ST Negeri 2 Bantul menjadi SMP Tamantirto 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 

030/U/1979 tanggal 17 Februari 1979 dengan nomor induk 201040103006. 

Selanjutnya dikenal sebagai SMP Negeri 2 Kasihan. 

SMP negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta pada Tahun Pelajaran 

2007/2008 mempunyai siswa sebanyak 340 orang siswa yang terdiri dari 105 

orang siswa kelas VII, 120 orang siswa kelas VIII dan 115 orang siswa kelas 

IX. Jumlah guru ada 23 orang guru tetap, 1 orang guru bantu, 6 orang staf 

tata usaha, 4 orang guru tidak tetap dan 3 orang pegawai tidak tetap. SMP 

Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta memiliki 9 ruang kelas, laboratorium 

IPA, ruang Computer, ruang ketrampilan, ruang perpustakaan, ruang 

bimbingan konseling, mushola, ruang UKS, ruang OSIS, ruang kepala 

sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, koperasi OSIS dan kantin. 



SMP Negeri 2 Kasihan Bantul berada pada lokasi yang sangat 

straregis sekali karena dibangun ditengah-tengah pemukiman penduduk, 

mudah dijangkau, dekat dengan puskesmas dan kantor pemerintahan Desa 

Tamantirto dan seiring dengan majunya tekhnologi dan informasi maka di 

sekitar SMP Negeri 2 Kasihan Bantul ini telah banyak ditemukan tempat 

media untuk mengakses informasi tentang kesehatan. Sehingga banyak 

remaja yang mencari informasi kesehatan reproduksi dari kelompok sebaya 

(peer group) mereka dan dari media cetak serta media elektronik. Keadaan 

ini besar sekali peluangnya bagi remaja untuk mendapat informasi yang salah 

dan tidak bermutu. 

Keadaan remaja yang mencari informasi kesehatan reproduksi dan 

seksual dari media disekitar lingkungan mereka ditunjang juga dengan 

tingkat pengetahuan orangtua mereka yang rendah karena pada umumnya 

orangtua mereka bekerja sebagai buruh dan masih menganut budaya yang 

tabu sekali dalam membahas masalah kesehatan reproduksi dan seksual antar 

orang tua dengan anak. 

 

 

 

 

 

 



 
2. Gambaran Umum Responden 

a. Karakteristik responden berdasarkan usia remaja 

Tabel 4.1 

Distribusi frekuensi responden menurut usia remaja 

di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta, April 2008 (n = 40) 

Karakteristik Responden Jumlah (n) Persentase (%) 

Usia Responden (Tahun) 

13 

14 

15 

 

19 

19 

2 

 

47,5 

47,5 

5,0 

Total 40 100 

 
 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa 

kelas VIIIB di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yoyakarta berusia 13 dan 14 

tahun yaitu masing-masing sebanyak 19 responden (47,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 



b. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin remaja di SMP 

Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. 

Tabel 4.2 

Distribusi frekuensi responden menurut jenis kelamin 

Di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta, April 2008 (n = 40) 

Karakteristik responden Jumlah (n) Persentase (%) 

Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan  

 

17 

23 

 

42,5 

57,5 

Total  40 100 

 

  

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden pada penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan yaitu 

sebanyak 23 responden (57,5%), dan sebagian kecil responden adalah berjenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 17 responden (42,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 



c. Karakteristik responden berdasarkan pengalaman memperoleh 

pendidikan kesehatan reproduksi. 

Table 4.3 

Distribusi frekuensi responden menurut pengalaman memperoleh 

pendidikan kesehatan reproduksi di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul 

Yogyakarta, April 2008 (n = 40) 

Karakteristik responden Jumlah (n) Persentase (%) 

Memperoleh pendidikan 

kesehatan reproduksi 

Pernah 

Tidak pernah 

 

 

29 

11 

 

 

72,5 

27,5 

Total  40 100 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden pernah memperoleh penyuluhan tentang pendidikan kesehatan 

reproduksi yaitu sebanyak 29 orang responden (72,5%), dan sebagian kecil 

responden tidak pernah memperoleh penyuluhan tentang pendidikan 

kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 11 orang responden (27,5%). 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 
pRIMERpprimer  



 

d. Karakteristik responden berdasarkan sumber informasi remaja 

memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Sumber Informasi Memperoleh  

Pendidikan Kesehatan Reproduksi Di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul 

Yogyakarta, April 2008 (n = 40) 

Karakteristik Responden  Jumlah (n) Persentase (%) 

Media Cetak 

Buku pegangan 

Koran/majalah 

Tidak ada 

Buku pegangan dan majalah 

 

Media Elektronik 

Televisi  

Radio 

VCD 

Internet 

TV dan Intrnet 

TV dan Radio 

Semua sumber 

Tidak ada 

 

3 

15 

15 

7 

 

 

3 

2 

1 

4 

3 

5 

17 

5 

 

7,5 

37,5 

37,5 

17,5 

 

 

7,5 

5,0 

2,5 

10,0 

7,5 

12,5 

42,5 

12,5 

Total 40 100 

 

 
Sumber: Data Primer 
pRIMERpprimer  



Sumber informasi remaja memperoleh pendidikan kesehatan 

reproduksi berasal dari media yaitu media cetak dan media elektronik. 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa remaja memperoleh pendidikan 

kesehatan reproduksi dari media cetak sebagian besar yaitu memperoleh 

pendidikan kesehatan dari koran/ majalah yaitu sebesar 15 responden 

(37,5%) dan remaja juga sebagian besar tidak ada memperoleh pendidikan 

kesehatan dari media cetak apapun yaitu sebanyak 15 responden (37,5%). 

 Responden memperoleh informasi mengenai pendidikan kesehatan 

reproduksi dari media elektronik sebagian besar yaitu dari semua sumber 

media elektronik yaitu sebanyak 17 responden (42,5%). 

 

3. Pengaruh Penyampaian Pendidikan Kesehatan Reproduksi oleh Kelompok 

Sebaya (Peer Group) Terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi 

Remaja. 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner dari 40 responden dengan 40 

pertanyan tentang pengetahuan kesehatan reproduksi remaja menunjukkan hasil 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



Tabel 4.5 

Distribusi Kategori Nilai Skala Prosentase Pengetahuan Kesehatan Reproduksi 

Sebelum dan Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja di 

SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta April 2008  

(n = 40) 

Kategori Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja 

 Pre-Test Post-Test 

 

Baik 

Kurang Baik 

(n) 

22 

18 

(%)  

55 

45 

(n) 

30 

10 

(%)  

75 

25 

Total 40 100 40 100 

 

 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai 

pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik sebelum diberi pendidikan 

kesehatan reproduksi oleh kelompok sebaya (peer group) adalah sebanyak 22 

responden (55%) dan mengalami peningkatan menjadi 30 responden (75%) 

setelah diberi pendidikan kesehatan repoduksi oleh kelompok sebaya (peer 

group), dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan kesehatan 

reproduksi yang kurang baik sebelum diberi pendidikan kesehatan reproduksi 

oleh kelompok sebaya yaitu sebanyak 18 responden (45%) dan mengalami 

penurunan menjadi 10 responden (25%) setelah diberi pendidikan kesehatan oleh 

kelompok sebaya. 

 

 

Sumber: Data Primer 
pRIMERpprimer  



 
Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Sebelum dan 

Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di 

SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta 

April 2008 (n = 40)   

 

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja sebelum diberikan pendidikan kesehatan reproduksi oleh 

kelompok sebaya (peer group) adalah 25,05 dengan standar deviasi 4,248. 

Setelah diberikan pendidikan kesehatan reproduksi oleh kelompok sebaya (peer 

group) rata-rata nilai pengetahuan kesehatan reproduksi remaja adalah 29,03 

dengan standar deviasi 3,893. Terlihat perbedaan nilai mean antara pengukuran 

pengetahuan sebelum dengan pengukuran pengetahuan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan reproduksi oleh kelompok sebaya (peer group) yaitu 

sebesar 3,98 dengan standar deviasi -0,355. Berdasarkan uji statistik Wilcoxon 

didapatkan nilai p sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α (0,05). Berdasarkan syarat 

p < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian pendidikan kesehatan 

Mean SD z P Value N Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi oleh Kelompok 

Sebaya terhadap Pengetahuan 

Kesehatan Reproduksi Remaja 

 

Hasil PreTest 

Hasil PostTest 

25,05 

29,03 

4,248 

3,893 

-4,337 0,000 

 

40 

Jumlah 3,98 -0,355 -4,337 0,000 40 



reproduksi oleh kelompok sebaya (peer group) berpengaruh terhadap 

pengetahuan kesehatan reproduksi remaja.  

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

Peneliti akan membahas hasil analisis variabel-variabel yang diteliti, 

hubungan antar variabel dan variabel yang paling mempengaruhi variabel terikat 

yaitu pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. Pembahasan yang akan 

dilakukan adalah dengan menganalisa dan membandingkan hasil penelitian 

dengan tinjauan pustaka serta penelitian lain terkait. 

1. Karakteristik responden 

Pembahasan mengenai karakteristik responden, terdapat empat 

variabel yang diteliti yaitu variabel usia remaja, jenis kelamin, pengalaman 

memperoleh pengetahuan kesehatan reproduksi dan sumber memperoleh 

pendidikan kesehatan reproduksi. Dari hasil tinjauan pustaka bahwa 

keempat variabel ini merupakan faktor yang mempengaruhi status kesehatan 

reproduksi remaja (Notoatmodjo, 2007).  

Hasil penelitian mengenai usia remaja dan jenis kelamin menunjukkan 

bahwa prosentase jumlah remaja yang berusia 13 tahun dan 14 tahun lebih 

banyak yaitu masing-masing yaitu 47,5% dibandingkan dengan jumlah 

remaja yang berumur 15 tahun sampai 22 tahun. Masa usia inilah remaja 

sedang mengalami masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak 

ke masa dewasa, berubah dari segi biologis, psikologis dan perubahan sosial 



(Notoatmodjo, 2007). Menurut Pardede (2002) cit Narendra, dkk (2002) 

remaja usia 10-14 tahun merupakan masa usia remaja awal, dimana ditandai 

dengan peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik 

serta pada masa ini remaja sangat dekat dan terbuka sekali dalam masalah 

reproduksi dengan kelompok sebayanya (peer group). 

Responden dari penelitian ini pada umumnya adalah remaja berjenis 

kelamin wanita dengan porsentasenya yaitu sebesar 57.5%, dibandingkan 

dengan remaja yang berjenis kelamin laki-laki yaitu hanya sebesar 42,5%. 

Jumlah remaja perempuan lebih banyak daripada jumlah remaja laki-laki 

maka remaja perempuan lebih berpeluang menjadi peer group yang dilatih 

menjadi peer educator dalam penyampaian pendidikan kesehatan 

reproduksi. WF Connel (1972) mengatakan bahwa remaja akan lebih 

banyak mendiskusikan tentang suatu masalah dengan kelompok sebayanya 

(peer group) diantaranya yaitu masalah yang menyangkut dengan kesehatan 

reproduksi remaja yang tidak mereka temukan didalam lingkungan 

keluarga. 

Karakteristik lain adalah pengalaman remaja memperoleh pengetahuan 

kesehatan reproduksi dan sumber informasi remaja memperoleh 

pengetahuan kesehatan reproduksi. Dimana dalam penelitian ini ada dua 

pengalaman remaja memperoleh pengetahuan kesehatan reproduksi yaitu 

pernah dan tidak pernah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar remaja pernah memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi yaitu 



sebanyak 29 responden (72,5%), sedangkan remaja yang tidak pernah 

memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi adalah sebanyak 11 

responden (27,5%).  

Hasil penelitian diatas terbukti dengan sumber informasi tentang 

kesehatan reproduksi didapatkan oleh responden dari berbagai media baik 

media cetak maupun media elektronik. media cetak yang paling banyak 

sebagai sumber responden mendapatkan informasi tentang kesehatan 

reproduksi adalah dari Koran dan majalah yaitu sebanyak 15 responden 

(37,5%). Begitu juga dengan sumber informasi dari media elektronik, 

terlihat bahwa responden mendapatkan sumber informasi dari semua sumber 

media elektronik yaitu dari televisi, radio, VCD, dan internet.  

Pernyataan dari hasil penelitian diatas sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Moeliono (2004), bahwa keaadaan kesehatan reproduksi 

remaja dipengaruhi oleh sumber informasi eksternal yang mudah remaja 

jangkau yaitu dari teman sebaya (peer group), bacaan-bacaan popular, VCD 

porno, akses internet, dan lain-lain. 

 

2. Gambaran Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja 

Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja disini adalah informasi 

yang menerangkan tentang dampak dan masalah yang sering dihadapi oleh 

remaja akibat dari minimnya pengetahuan remaja mengenai kesehatan 

reproduksi dan cara untuk mencegah agar masalah kesehatan reproduksi 



remaja tidak terjadi serta banyaknya remaja yang memperoleh pengetahuan 

kesehatan reproduksi dari media cetak dan media elektronik, padahal 

kebanyakan  informasi yang remaja dapatkan dari media cetak dan media 

elektronik belum tentu semuanya benar dan bermutu.  

Hasil analisis mengenai pengetahuan kesehatan reproduksi remaja, 

didapatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMP Negeri 2 

Kasihan Bantul Yogyakarta tahun 2008 sebanyak 22 responden (55%) 

mempunyai pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi, dan 18 

responden (45%) mempunyai pengetahuan yang kurang baik tentang 

kesehatan reproduksi. Dari hasil diatas sebagian remaja memilik 

pengetahuan kesehatan reproduksi yang kurang baik sehingga pendidikan 

kesehatan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja menjadi lebih baik. 

Hal ini didukung pula oleh penelitian Virasanti (2003) yang berjudul 

pengaruh peberian pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan 

sikap keluarga dalam perawatan usia lanjut dirumah di Kelurahan Ngupasan 

wilayah kerja puskesmas Gondomanan Yogyakarta 2003 dimana terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pemberian pendidikan kesehatan terhadap 

peningkatan pengetahuan dan sikap seseorang.    

 



3. Pengaruh Penyampaian Pendidikan Kesehatan Reproduksi oleh 

Kelompok Sebaya (Peer Group) terhadap Pengetahuan Kesehatan 

Reproduksi Remaja di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. 

Berdasarkan analisis data pengetahuan kesehatan reproduksi yang 

dinilai dari penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh kelompok 

sebaya (peer group) didapatkan z- hitung sebesar -4,337 dengan p sebesar 

0,000. Berdasarkan p<0,05 berarti signifikan artinya terdapat perbedaan 

yang bermakna. Pendidikan kesehatan yang disampaikan oleh kelompok 

sebaya (peer group) berpengaruh terhadap pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini memberikan informasi yang sangat penting 

tentang pengaruh kelompok sebaya (peer group) terhadap pengetahuan 

kesehatan reproduksi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Achjar (2006), 

bahwa penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh kelompok 

sebaya (peer group) sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan 

kesehatan reproduksi remaja di Kelurahan Kemiri Muka Depok. Hal ini 

dibuktikan dengan uji hipotesis menggunakan uji t, nilai t hitung sebesar 

5,984 dengan p<0,05 yaitu p sebesar 0,000. Menunjukkan ada pengaruh 

yang signifikan yaitu dengan terjadinya peningkatan pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja setelah diberi pendidikan kesehatan. Walaupun tidak 

sama dalam hal penggunaan uji hipotesis, tetapi dalam hal topik ada 

kesamaan. 



Adanya pengaruh penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh 

kelompok sebaya (peer group) terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi 

remaja juga dipengaruhi penggunaan metode dalam memberikan pendidikan 

kesehatan. Penelitian ini menggabungkan antara penyampaian pendidikan 

kesehatan oleh kelompok sebaya (peer group) dengan metode ceramah dan 

menampilkan materi menggunakan power point, tanya jawab dengan 

peneliti, serta pemberian modul dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Notoatmodjo (2007) bahwa dalam memilih 

metode pendidikan kelompok dalam pendidikan kesehatan, harus diingat 

besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. 

Pada kelompok sasaran yang besar yang berjumlah lebih dari 15 orang, 

metode yang baik salah satunya adalah ceramah. 

Penggabungan metode tersebut sesuai dengan tujuan maupun 

keuntungannya. Dimana penyampaian pendidikan kesehatan oleh kelompok 

sebaya (peer group), karena peer group merupakan tempat bagi remaja 

untuk mendiskusikan suatu masalah baik masalah yang menyenangkan 

maupun masalah yang menyedihkan (WF Connell (1972).  

Penyampaian pendidikan oleh peer group dengan metode ceramah 

karena merupakan cara penyampaian pesan yang paling umum untuk 

berbagi pengetahuan dan fakta kesehatan. Namun metode ini mempunyai 

kelemahan, karena sering dilakukan secara sepihak tanpa memberikan 

kesempatan kepada peserta untuk aktif berperan serta. Oleh karena itu 



metode ini akan menjadi efektif bila dirangkaikan dengan tanya jawab 

dengan peserta, sehingga terjadi komunikasi dua arah (green 1980 cit 

Notoatmodjo 2003). Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Alami (2005) bahwa pendidikan kesehatan dengan menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab efektif untuk meningkatkan pengetahuan 

keluarga tentang perawatan usia lanjut di rumah. 

Penggunaan audio visual dengan cara menampilkan materi 

menggunakan power point saat pemberian pendidikan kesehatan dapat 

menarik minat responden untuk membaca dan mempermudah dalam 

memahami materi kesehatan yang disampaikan oleh peer group, sehingga 

dapat meningkatkan pengetahuan responden tentang kesehatan reproduksi. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gunawan 

(2007) bahwa ada peningkatan pengetahuan remaja tentang pendidikan 

kesehatan tentang merokok setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan 

penggabungan antara metode ceramah, tanya jawab dan menggunakan audio 

visual dengan menampilkan materi menggunakan power point. 

Pemberian modul dapat memperdalam dan mengingat kembali 

terhadap materi pendidikan yang telah disampaikan dalam pendidikan 

kesehatan sehingga mendapatkan pengertian, pengingatan dan pemahaman 

yang baik. Penelitian ini didukung oleh penelitian Triana (2002) bahwa 

metode ceramah dengan modul lebih efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan dan sikap dibandingkan metode ceramah tanpa disertai modul. 



Tanya jawab sendiri memberikan kesempatan pada responden untuk 

mengemukakan pendapat sehingga terjadi umpan balik dari responden. Pada 

penelitian ini selain penyampaian pendidikan kesehatan oleh peer group 

dengan metode ceramah, peneliti juga membuka forum tanya jawab antara 

responden dengan peneliti setelah peer group selesai menyampaikan 

pendidikan kesehatan kepada responden. Partisipasi responden untuk 

bertanya merupakan umpan balik terhadap penyampain pendidikan 

kesehatan oleh peer group. Hal ini didukung oleh penelitian  Firmansyah 

(2007) bahwa pemberian penyuluhan tentang stimulasi dini dengan 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab berpengaruh terhadap 

pengetahuan ibu dalam menstimulasi perkembangan anak usia balita di 

Posyandu Dahlia Lemahdadi Kasihan Bantul Yogyakarta. Walaupun 

berbeda dalam hal topik penelitian, akan tetapi ada satu kesamaan bahwa 

dalam pemberian pendidikan kesehatan, tanya jawab terbukti berpengaruh 

dalam peningkatan pengetahuan seseorang. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penyampaian pendidikan 

kesehatan reproduksi oleh kelompok sebaya (peer group) terhadap 

pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMP Negeri 2 Kasihan 

Bantul Yogyakarta tahun 2008 dengan nilai p sebesar 0,000 

2. Terjadi peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMP 

Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta tahun 2008 yang tergolong kategori 

baik sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan reproduksi oleh 

kelompok sebaya (peer group) yaitu dari 22 responden (55%) menjadi 30 

responden (75%). 

3. Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMP Negeri 2 Kasihan 

Bantul Yogyakarta tahun 2008 sebelum diberi pendidikan kesehatan 

reproduksi oleh kelompok sebaya (peer group) tergolong kategori baik 

yaitu sebanyak 22 responden (55%). 

4. Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMP Negeri 2 Kasihan 

Bantul Yogyakarta tahun 2008 setelah diberikan pendidikan kesehatan 

reproduksi oleh kelompok sebaya (peer group) tergolong baik yaitu 

sebanyak 30 responden (75%).    



5. Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMP Negeri 2 Kasihan 

Bantul Yogyakarta tahun 2008 sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

reproduksi oleh kelompok sebaya (peer group) tergolong kurang baik 

yaitu sebanyak 18  responden (45%).  

6. Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMP Negeri 2 Kasihan 

Bantul Yogyakarta tahun 2008 setelah diberikan pendidikan kesehatan 

reproduksi oleh kelompok sebaya (peer group) tergolong kurang baik 

yaitu sebanyak 10  responden (25%).  

 

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memiliki beberapa saran, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Ilmu Keperawatan 

Bagi praktek ilmu keperawatan komunitas agar lebih mengembangkan 

promosi kesehatan terutama bagi remaja tentang pengetahuan kesehatan 

reproduksi agar remaja tidak terjerumus kedalam masalah kesehatan 

reproduksi dengan cara mengahadirkan contoh kasus dan juga 

menggunakan metode pendidikan kesehatan yang lebih dapat dipahami 

dan lebih menarik, yaitu dengan memberdayakan peer group, diskusi 

kelompok, diskusi panel, sharing, permainan dan kuis sehingga dapat lebih 

meningkatkan pengetahuan minimal 1 kali/bulan. 

 



 

2. Bagi SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. 

Bagi kepala sekolah SMP Negeri Kasihan Bantul Yogyakarta agar dapat 

menambah materi pendidikan kesehatan terutama tentang kesehatan 

reproduksi selain yang terdapat dikurikulum mata pelajaran biologi agar 

remaja di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul tidak terjerumus dalam 

pengetahuan kesehatan reproduksi yang salah dan kurang baik. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan puskesmas setempat 

untuk memberikan penyuluhan keada siswa minimal 1 kali/bulan, dan juga 

menyediakan sarana dan waktu yang mencukupi untuk konseling 

kesehatan. Selain itu juga memberdayakan UKS dan melatih siswa yang 

menjadi pengurus UKS untuk dijadikan sebagai peer group untuk 

konseling kesehatan. 

3. Bagi Responden 

Bagi responden di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta agar lebih 

mempelajari lagi tentang kesehatan reproduksi yang baik dan kurang baik 

dengan harapan dapat membedakan informasi tentang kesehatan 

reproduksi dari lingkungan luar seperti teman sebaya, media cetak dan 

media elektronik. 

4. Bagi peneliti lain 

Perlu diadakan penelitian lanjutan dengan menambahkan metode 

pendidikan kesehatan yang lain yaitu dengan menambahkan metode 



permainan, sharing, kuis dan diskusi panel. Disarankan juga pada 

penelitian lanjutan menggunakan desain penelitian lain serta dengan cara 

pengambilan sampel yang lebih tepat dengan sistem random dan 

mempertimbangkan waktu penelitian sehingga menghasilkan hasil yang 

maksimal dan mendalam.  

 

C. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian. 

Sejauh pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan penelitian dengan 

cara penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi oleh kelompok sebaya 

(peer group) tentang kesehatan reproduksi di SMP Negeri 2 Kasihan 

Bantul Yogyakarta. Penelitian ini dapat dilakukan di sekolah lain yang 

memiliki karakteritik yang sama dengan SMP Negeri 2 Kasihan Bantul 

Yogyakarta. 

2. Kelemahan penelitian. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Saat pre-test/tes awal yang dilakukan dengan cara membagikan 

kuesioner ada 2 responden yang tidak lengkap dalam mengisi 

kuesioner. Hal ini dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

b. Pemilihan desain penelitian hanya menggunakan satu kelompok 

sampel saja yaitu hanya kelompok intervensi dan tidak ada kelompok 

kontrol. 



c. Responden pada penelitian ini hanya berasal dari kelas VIIIB saja, 

padahal kelas VIII di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta 

terdiri dari kelas VIIIA, VIIIB dan VIIIC karena dalam pengambilan 

sampel dalam penelitian ini tergantung dari kebijakan pihak SMP 

Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. 

d. Pemberian pendidikan kesehatan reproduksi oleh kelompok sebaya 

(peer group) dengan metode ceramah yang awalnya direncanakan 

dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan yang dilakukan selama tiga 

hari, tapi hanya dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dimana 

pertemuan ketiga harinya digabung dengan hari pada pertemuan kedua 

karena siswa ada kegiatan do’a bersama untuk ujian nasional 

sedangkan hari berikutnya responden libur karena ada ujian nasional 

kelas IX.  
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Lampiran 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
 

Kepada Yth.  
Adik-adik Kelas VIIIB calon responden 
Di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul 
Yogyakarta 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
 
Dengan hormat, 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama   : HAYATUN NISMA  

NIM   : 20040320053 

TLP   : 085228068259 

Akan melakukan penelitan yang berjudul ”Pengaruh Penyampaian Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Oleh Kelompok Sebaya (Peer Group) Terhadap 

Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul 

Yogyakarta” . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Dengan ini 

saya mengharapkan kesediaan adik-adik sekalian untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini dengan mengisi lembar kuesioner dan mengikuti pendidikan kesehatan 

reproduksi remaja yang akan disampaikan oleh peer group yang dibagi menjadi tiga 

kali pertemuan. Setiap pertanyaan yang ada di dalam kuesioner memiliki satu 

jawaban yang adik-adik anggap paling benar. Jawaban yang adik-adik berikan 

dijamin kerahasiaannya dan hanya dipergunakan sebagai penelitian. 

Atas perhatian dan partisipasi saudara-saudari dalam membantu kelancaran 

penelitian ini diucapkan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Yogyakarta, ....,.....,2008 

(Hayatun Nisma) 



LEMBAR PERSETUJUAN 

MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk menjadi 

responden penelitian yang dilakukan HAYATUN NISMA mahasiswa Program Studi 

Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

yang berjudul ”Pengaruh Penyampaian Pendidikan Kesehatan Reproduksi Oleh 

Kelompok Sebaya (Peer Group) Terhadap Pengetahuan Remaja Di SMP Negeri 

2 Kasihan Bantul Yogyakarta”. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan 

berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden 

pada penelitian ini.  

 

 

                                                                   Yogyakarta,              2008 

                          Responden 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



KUESIONER: DATA UMUM 
 

NO KODE :     
(diisi peneliti)     
       
Petunjuk :     
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan mengisi titik-titik atau memberi tanda silang ( X ) 
pada 
kolom jawaban yang telah disediakan.    
       
1 . Nama : ……………..  
2 . Alamat : ……………..  
       

3 . Usia : …………….. 
Tahun ( Dihitung ulang tahun 
terakhir ) 

       
4 . Jenis Kelamin :     
       1. Perempuan    
       
       2. Laki - laki    
       
5 . Pernah mengikuti kegiatan penyuluhan / seminar tentang pendidikan seks remaja ? 
       
       1. Pernah 
       
       2. Tidak pernah 
       
6 . Bila ya ( jawaba no 7 ), kapan dan siapa yang memberikan penyuluhan / seminar tersebut 

? 
  ……..……………………………………………………………………………………… 
  ……..……………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………… 
       
7 . Informasi tentang pendidikan seks melalui media cetak diperoleh dari mana saja ? 
  a. Buku pegangan     1. Ya 
       
       2. Tidak 
       
  b. Koran / majalah     1. Ya 
       
       2. Tidak 

  
c. Lain -lain (sebutkan) 
………..…………………………………………………………….. 



8 . Informasi tentang pendidikan seks melalui media elektronik diperoleh darimana saja ? 
    a. Televisi     1. Ya 
       
       2. Tidak 
       
  b. Radio     1. Ya 
       
       2. Tidak 
       
  c. VCD     1. Ya 
       
       2. Tidak 
       
  d. Internet     1. Ya 
       
       2. Tidak 
       

  
e. Lain - lain (sebutkan) 
……………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………………………. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUESIONER B: ANGKET KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 
 NAMA  : ………………………   
 RW  : ……………………….   

 NO KODE 
: ……………………….(diisi 
peneliti)   

        
Petunjuk : Berulah tanda silang ( x ) pada jawaban yang saudara anggap tepat  

        
NO PERTANYAAN BENAR SALAH 
1 Organ reproduksi pada remaja perempuan hanya  
  vagina dan selaput dara.    
                
2 Ciuman bibir dengan bibir mengandung resiko  
  menularnya virus HIV / AIDS.    
                

3 Siklus menstruasi pada remaja perempuan tidak  
  tergantung faktor stress dan olah raga   
                
4 Pertumbuhan dan perkembangan remaja selama  
  pubertas hanya dipengaruhi hormon saja   
                
5 Masturbasi dapat menyebabkan kemandulan pada  
  remaja laki - laki     
                
6 Alat reproduksi remaja laki-laki hanya penis dan  
  skrotum      
                

7 Tidak berhubungan seks adalah cara pencegahan 
  kehamilan yang efektif 100%    
                
8 Setiap remaja perempuan akan mengalami siklus haid 
  ± 21-35 hari     
                
9 Oral seks (seks yang dilakukan dengan menggunakan  
  kelamin - mulut ) tidak akan menularkan penyakit 
  menular seksual     
                



10 Menstruasi merupakan peristiwa meluruhnya dinding  
  dalam rahim yang mengandung pembuluh darah 

  
   

11 Hormon pada remaja perempuan adalah hormon  

  
estrogen dan progesterone 
         

12 Mimpi basah merupakan pengeluaran cairan sperma     
  yang tidak diperlukan secara alamiah      
                

13 Sperma dihasilkan di tempurung lutut remaja laki - laki     
                

14 Keperawanan seorang remaja perampuan dibuktikan     
  dengan adanya darah pada hubungan seks pertama kali     
                

15 Kehamilan remaja mengandung resiko kematian akibat     
  pendarahan        
                

16 HIV tidak bisa menular melalui donor darah       
                

17 Remaja perempuan yang belum mengalami menstruasi      
  sampai dengan umur 17 tahun ke atas, dapat dikatakan     
  mengalami keterlambatan menstruasi pertama     
                

18 Ukuran alat vital menentukan kepuasan berhubungan      
  seks dengan pasangan       
                

19 Masturbasi hanya dialami remaja laki-laki       
                

20 Keputihan berwarna kuning dengan jumlah banyak     
  merupakan gejala normal yang dialami oleh remaja     
  perempuan        
                

21 Sebaiknya tidak menggunakan jamu peluruh untuk      
  tujuan pengguguran kandungan       
                

22 Remaja perempuan yang sudah mendapatkan menstruasi     
  (haid) pertama kali dapat hamil jika berhubungan seks     
                

23 Jika penyakit kelamin tidak diobati, dapat menimbulkan     



  resiko infeksi menahun pada organ reproduksi dan      
  menyebabkan kemandulan       

          
  
     

24 Selaput dara yang tidak berlubang, dapat menyebabkan      
  remaja perampuan tidak mendapatkan menstruasi     
                

25 Hormon pada remaja laki-laki adalah hormon testoteron     
                

26 Masturbasi sebaiknya tidak dilakukan karena akan     

  
menimbulkan ketagihan dan sulit 
konsentrasi      

                
27 Pada remaja perempuan, perlu menggunakan pembilas     
  vagina untuk mengurangi keasaman vagina      
                

28 
Jarum suntik yang tidak steril marupakan alat yang 
dapat     

  
menularkan penyakit 
HIV/AIDS       

                
29 Remaja perempuan tidak akan hamil jika berhubungan      
  seks hanya sekali         
                

30 Penyakit kelamin merupakan penyakit yang hanya      
  mengenai alat kelamin laki-laki, yang diakibatkan      
  hubungan intim dengan pasangan yang sudah terjangkit      
  penyakit kelamin          
                

31 Nyeri pada saat menstruasi dapat disebabkan karena      
  stress, infeksi rahim dan tumor kandungan       
                

32 Perubahan fisik yang terjadi pada remaja, dapat     
  menimbulkan masalah seperti bau badan dan timbulnya     
  jerawat          
                

33 Kehamilan dibawah usia 20 tahun, dikatakan tidak baik     
  karena organ-organ reproduksi perempuan belum     
  sempurna          



34 Selaput dara pada remaja perempuan berfungsi untuk     
  mengalirkan darah pada saat menstruasi       

          

  
 
     

35 
Penyakit kelamin dapat menyebabkan kebutaan, 
ketulian     

  pada bayi yang dikandungnya        
                

36 
Melakukan hubungan seks pada saat menstruasi dapat 
juga     

  menyebabkan kehamilan        
                

37 Penularan HIV/AIDS dapat juga diakibatkan karena      
  penggunaan jarum tindik, tattoo yang tidak steril secara     
  bersama-sama           

38 Jika sperma tidak dikeluarkan, maka akan keluar dengan      
  sendirinya melalui mimpi        
                

39 
Membersihkan kotoran yang keluar dari anus pada 
remaja     

  
perempuan, dianjurkan dengan gerakan dari vagina ke 
anus     

                

40 
Aborsi merupakan pengguguran kandungan sebelum 
janin      

  dapat hidup diluar kandungan         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UJI WILCOXON 
 

Frequencies 
Statistics

40 40 40 40 40 40 40 40 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valid

Missing

N
Usia JK Penkes MedcetakMedelektr

Pengetahuan
remaja
tentang

reproduksi
sebelum
intervensi

Kategori
pengetahuan

sebelum
intervensi

Pengetahuan
post

intervensi

Kategori
pengetahuan

setelah
intervensi

 
Frequency Table 

Usia

19 47.5 47.5 47.5

19 47.5 47.5 95.0

2 5.0 5.0 100.0

40 100.0 100.0

13

14

15

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
JK

17 42.5 42.5 42.5

23 57.5 57.5 100.0

40 100.0 100.0

Laki-laki

Perempuan

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Penkes

11 27.5 27.5 27.5

29 72.5 72.5 100.0

40 100.0 100.0

Tidak Pernah

Pernah

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



Medcetak

3 7.5 7.5 7.5

15 37.5 37.5 45.0

15 37.5 37.5 82.5

7 17.5 17.5 100.0

40 100.0 100.0

Buku Pegangan

Koran/Majalah

Tidak ada

Buku pegangan
dan majalah

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Medelektr

3 7.5 7.5 7.5

2 5.0 5.0 12.5

1 2.5 2.5 15.0

4 10.0 10.0 25.0

3 7.5 7.5 32.5

5 12.5 12.5 45.0

17 42.5 42.5 87.5

5 12.5 12.5 100.0

40 100.0 100.0

Televisi

Radio

VCD

Internet

TV dan internet

TV dan Radio

Semua sumber

Tidak ada

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pengetahuan remaja tentang reproduksi sebelum intervensi

1 2.5 2.5 2.5

1 2.5 2.5 5.0

1 2.5 2.5 7.5

3 7.5 7.5 15.0

4 10.0 10.0 25.0

4 10.0 10.0 35.0

4 10.0 10.0 45.0

6 15.0 15.0 60.0

6 15.0 15.0 75.0

6 15.0 15.0 90.0

1 2.5 2.5 92.5

3 7.5 7.5 100.0

40 100.0 100.0

10

12

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



Kategori pengetahuan sebelum intervensi

18 45.0 45.0 45.0

22 55.0 55.0 100.0

40 100.0 100.0

Pengetahuan kurang

Pengetahuan baik

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pengetahuan post intervensi

1 2.5 2.5 2.5

1 2.5 2.5 5.0

5 12.5 12.5 17.5

2 5.0 5.0 22.5

1 2.5 2.5 25.0

1 2.5 2.5 27.5

2 5.0 5.0 32.5

7 17.5 17.5 50.0

11 27.5 27.5 77.5

3 7.5 7.5 85.0

4 10.0 10.0 95.0

2 5.0 5.0 100.0

40 100.0 100.0

19

22

23

24

25

27

29

30

31

32

33

34

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Kategori pengetahuan setelah intervensi

10 25.0 25.0 25.0

30 75.0 75.0 100.0

40 100.0 100.0

Pengetahuan kurang

Pengetahuan baik

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NPar Tests 

Descriptive Statistics

40 25.05 4.248 10 31

40 29.03 3.893 19 34

Pengetahuan remaja
tentang reproduksi
sebelum intervensi

Pengetahuan post
intervensi

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

 
 
 



Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks

7a 10.29 72.00

31b 21.58 669.00

2c

40

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Pengetahuan post
intervensi -
Pengetahuan remaja
tentang reproduksi
sebelum intervensi

N Mean Rank Sum of Ranks

Pengetahuan post intervensi < Pengetahuan remaja tentang reproduksi
sebelum intervensi

a. 

Pengetahuan post intervensi > Pengetahuan remaja tentang reproduksi
sebelum intervensi

b. 

Pengetahuan post intervensi = Pengetahuan remaja tentang reproduksi
sebelum intervensi

c. 

 
Test Statistics b

-4.337a

.000

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Pengetahuan
post

intervensi -
Pengetahuan

remaja
tentang

reproduksi
sebelum
intervensi

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UJI NORMALITAS 
 
Explore 

Case Processing Summary

40 100.0% 0 .0% 40 100.0%

40 100.0% 0 .0% 40 100.0%

Pengetahuan post
intervensi

Pengetahuan remaja
tentang reproduksi
sebelum intervensi

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 



Descriptives

29.03 .615

27.78

30.27

29.22

30.50

15.153

3.893

19

34

15

6

-.964 .374

-.209 .733

25.05 .672

23.69

26.41

25.50

26.00

18.049

4.248

10

31

21

5

-1.775 .374

4.719 .733

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Pengetahuan post
intervensi

Pengetahuan remaja
tentang reproduksi
sebelum intervensi

Statistic Std. Error

 
Tests of Normality

.274 40 .000 .850 40 .000

.165 40 .008 .842 40 .000

Pengetahuan post
intervensi

Pengetahuan remaja
tentang reproduksi
sebelum intervensi

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 
 


