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ABSTRAK 
 

Nesia Permatasari, 2010. Pengaruh Multimedia Audio Visual sebagai Penyuluhan 
Interaktif dalam Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Siswa 
SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2010. Skripsi. 
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas 
Negeri Semarang.Pembimbing I ; Drs.Bambang Budi Raharjo M.Si, 
Pembimbing II: dr. Fitri Indrawati. 

 
Kata Kunci: Multimedia, Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Siswa SMP. 
 

Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dapat ditingkatkan 
dengan melakukan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Salah satu upaya tersebut 
adalah dengan menggunakan multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif. 
Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah multimedia audio visual sebagai 
penyuluhan interaktif mempunyai pengaruh dalam  meningkatan pengetahuan kesehatan 
reproduksi siswa SMP N 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2010.Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah multimedia audio visual sebagai 
penyuluhan interaktif mempunyai pengaruh dalam  meningkatan pengetahuan kesehatan 
reproduksi siswa SMP N 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2010. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan pendekatan Control-Group 
Pretest-Posttest-Design. Populasi berjumlah 312 siswa. Sampel berjumlah 76 siswa yang 
diperoleh dengan metode quota sampling. Sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu 
kelompok eksperimen dan kontrol, yang masing-masing berjumlah 38 responden. 
Instrumen yang digunakan berupa multimedia Audio Visual sebagai Penyuluhan 
Interaktif dan kuesioner. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan t-test 
berpasangan dan t-test tidak berpasangan. 

Pada kelompok eksperimen terdapat perbedaan pengetahuan kesehatan 
reproduksi siswa SMP antara pre-test dan post-test , karena nilai p (0,001<0,05). Namun 
pada kelompok kontrol, tidak terdapat perbedaan pengetahuan kesehatan reproduksi 
siswa SMP antara pre-test dan post-test, karena nilai  p 0,149 > 0,05. Berdasarkan hasil 
analisis t-test tidak berpasangan terdapat perbedaan antara pre-test dan post-test  
kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh nilai p (0,001)<0,05. 

Kesimpulannya adalah Multimedia Audio Visual sebagai Penyuluhan Interaktif 
mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi siswa SMP 
Negeri 2 Wonosegoro tahun 2010. Maka saran yang diajukan adalah kepada pihak 
sekolah hendaknya memberikan mata pelajaran atau ekstrakulikuler khusus tentang 
kesehatan terutama masalah kesehatan reproduksi, bagi DKK Boyolali hendaknya 
dijadikan bahan kajian dalam menentukan kebijakan penyuluhan yang dapat dilakukan 
dengan menggunakan multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, bagi DISDIKPORA Boyolali 
hendaknya memasukkan materi pendidikan dan penyuluhan kesehatan ke dalam 
kurikulum khusus terutama materi tentang kesehatan reproduksi, bagi peneliti lanjutan 
hendaknya meneliti perbedaan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan 
media lain, bagi Jurusan IKM hendaknya lebih meningkatkan keterampilan mahasiswa 
IKM dalam membuat media promosi kesehatan yang lebih inovatif. 
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ABSTRACT 
 

Nesia Permatasari, 2010. Visual Audio Multimedia Influence as an interactive 
counseling in increasing students’ knowledge of reproduction health in 
SMPN 2 Wonosegoro Boyolali regency year 2010. . Final Project. Public 
Health Science Department, Faculty of Sports Sciences, State University of 
Semarang. Advisors: I. Drs. Bambang Budi R., M.Si, II. dr. Fitri Indrawati. 

 
Keywords: Multimedia, reproduction health knowledge and Junior high school students. 
 

Lack of adolescent reproduction health knowledge can be improved by 
conducting such kind of adolescent reproduction health education. One of the efforts is by 
using visual audio multimedia as an interactive counseling. The problem in this research 
is whether the visual audio multimedia as an interactive counseling has an influence in 
increasing the reproduction health knowledge of students in SMPN 2 Wonosegoro, 
Boyolali regency 2010.  

The type of this study is sham experiment with Control-Group Pretest-Posttest-
Design approach. The population is 312 students. For the sampling are 76 students that 
are obtained by quantum sampling method. The sampling is divided into two groups, 
experiment group and control group. Each of them contains of 38 responders. The 
instrument which is used is visual audio multimedia as an interactive counseling and 
questionnaire. The data which are obtained in this research are analyzed by paired t-test 
and independent t-test.  

There is a difference of knowledge of junior high school reproduction health in 
the experiment group between pre-test and post-test, because the value p (0,001<0,05). 
But there is no difference in the control group between pre-test and post-test, because the 
value p 0,149>0,05. Based on the uncouple t-test analysis, there is a difference between 
pre-test and post-test. From the experiment group and control group can be obtained 
value p (0,001)<0,05. 

The conclusion is that visual audio multimedia as an interactive counseling has 
an influence in increasing the knowledge of reproduction health for the students in SMP 
N 2 Wonosegoro year 2010. So the suggestion is that the school should give a lesson or 
perhaps an extra lesson about health, especially about reproduction health. DKK Boyolali 
should make it as a study in deciding the counseling regulation that can be done by using 
visual audio multimedia as an interactive counseling in increasing the knowledge of 
reproduction health. DISDIKPORA should enter this material into the special curriculum 
especially about reproduction health. The continuation researcher should research the 
difference of knowledge level about reproduction health by using other media. The IKM 
should increase the skill of IKM students in making the more innovative health promotion 
media. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Remaja  sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan dari aspek 

fisik atau jasmani dan psikis atau rohani yang sedang mengalami perkembangan 

dan perubahan guna menuju pada suatu tahap kematangan dalam rangkaian yang 

tidak terpisahkan (Elizabeth B. Hurlock dalam Sunarto, 1999: 57). Berdasarkan 

profil kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2009, jumlah 

penduduk Jawa Tengah yang berusia 10 – 14 tahun adalah 3.867.422, remaja  usia 

15 -19 tahun berjumlah 3.397. 987. Sedangkan berdasarkan profil kesehatan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2009, jumlah remaja usia 10 – 14 tahun 

adalah 96.766 dan remaja usia 15 – 19 tahun adalah 80.998. Jumlah penduduk 

usia remaja tersebut merupakan jumlah penduduk yang terbesar jika dibandingkan 

dengan jumlah penduduk menurut kelompok umur lainnya. Jumlah yang sangat 

besar tersebut sangat mempengaruhi kekuatan bangsa Indonesia dalam 

menjalankan kehidupannya ( Profil Kesehatan Provinsi Jawa tengah Tahun 2009). 

Usia remaja merupakan  suatu periode transisi dalam upaya menemukan 

jati diri kedewasaan biologis dan psikologis. Oleh karena itu, usia remaja 

merupakan  periode kritis tetapi strategis untuk dibina. Dari berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi remaja salah satunya adalah 

kurangnya informasi yang benar dan bertanggungjawab tentang reproduksi 

remaja. Jutaan remaja terancam kehidupannya karena tidak memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk perkembangan 
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seksualitas yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi. Hal tersebut bertolak belakang dengan karakter remaja yang 

mempunyai gejolak emosi dan rasa keingintahuan yang tinggi tapi belum 

diimbangi dengan kematangan pribadi dan tingkat  pengetahuan yang tidak 

memadai ( Sri Soenaryati Matin, 2004:  91). 

Kesehatan reproduksi remaja merupakan sesuatu yang harus diketahui dan 

dipahami oleh keluarga khususnya remaja itu sendiri. Situasi yang ada sekarang 

ini kesehatan reproduksi masih dianggap sesuatu yang risih atau tabu untuk 

dibahas dalam keluarga, sedangkan orang tua sebetulnya ingin sekali 

menyampaikan masalah tersebut kepada anaknya. Hal tersebut dapat dipahami 

karena keinginan orang tua untuk memberikan informasi kepada anaknya namun, 

orang tua merasa risih di samping kurangnya pengetahuan tentang apa dan 

bagaimana kesehatan reproduksi tersebut. Dari sisi remajanya sendiri, sebetulnya 

para remaja ingin mengerti segala sesuatu tentang kesehatan reproduksi , tetapi 

karena merasa sungkan atau malu – malu untuk menanyakan hal tersebut pada 

orang tuanya, akhirnya para remaja tersebut berusaha mencari informasi lewat 

mass media, internet, ataupun teman – teman sebayanya sehingga kadang– kadang 

para remaja justru memperoleh informasi yang kurang pas bahkan dapat 

menyesatkan diri sendiri (Frieda NRH, 2009 ). Dari uraian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa peran orang tua dalam memberikan informasi tentang 

kesehatan reproduksi kepada anaknya masih sangat kurang ( Boyke Dian 

Nugraha, 2009 ).  
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Pengetahuan kesehatan reproduksi yang kurang dikhawatirkan dapat 

menimbulkan masalah-masalah baru seperti kehamilan yang tidak diinginkan, 

pernikahan usia muda bahkan aborsi (Tri Gusmiarni, 2000). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh PKBI pada remaja di 5 Kota di Indonesia 

melaporkan bahwa 16,35% dari 1338 responden menyatakan telah melakukan 

hubungan seks sebelum menikah. Dari jumlah tersebut 40,1% menggunakan 

kontrasepsi dan 23,79% siap melakukan aborsi apabila terjadi kehamilan. Base 

line survey yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia tahun 2000 melaporkan bahwa kejadian aborsi pada remaja 

diperkirakan 700-800 ribu per tahun. Data yang ada ini merupakan fenomena 

gunung es karena dari sejumlah penelitian ditemukan indikasi bahwa aborsi pada 

remaja dilakukan secara unsafe dan ilegal sehingga datanya sulit didapatkan 

(Rukman Heryana, 2009). Oleh karena itu, perlu diadakan pendidikan kesehatan 

atau reproduksi sehat dikalangan remaja. Hal ini membantu mengurangi 

kecemasan remaja ketika menghadapi kematangan seksual, mendapatkan persepsi 

yang benar mengenai seks dan seksualitas remaja serta mengambil langkah-

langkah yang diperlukan (Tri Gusmiarni, 2000). 

 Upaya untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi terutama kepada remaja. 

Penyuluhan kesehatan dianggap dapat dijadikan upaya promotif preventif dalam 

mengatasi hal tersebut. Untuk itu peneliti bermaksud menerapkan multimedia 

audio visual sebagai media penyuluhan interaktif. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa multimedia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan 
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penyuluhan interaktif dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara 

langsung apabila peserta penyuluhan merasa kurang paham terhadap materi yang 

disampaikan penyuluh. Berbeda dengan penyuluhan yang dilakukan pada 

umumnya yang memberikan waktu tanya jawab setelah penyampaian materi 

selesai disampaikan  ( Michail Reiss, 2006:274 ). 

Sekolah dipilih sebagai tempat penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 

karena sebagian besar waktu belajar remaja dilakukan di sekolah. Sedangkan 

pemilihan tempat dilakukan dengan cara mengundi sekolah – sekolah menengah 

pertama yang terletak di perbatasan Kabupaten Boyolali dan yang terpilih adalah 

SMP Negeri 2 Wonosegoro, Kabupaten Boyolali ( Michail Reiss, 2006: 274 ). 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud meneliti apakah 

multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif  dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa SMP tentang kesehatan reproduksi. Berdasarkan latar belakang 

tersebut , judul yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh 

Multimedia Audio Visual Sebagai Penyuluhan Interaktif dalam Meningkatkan 

Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Siswa SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten 

Boyolali Tahun 2010”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang dapat diambil berdasarkan latar belakang di atas 

adalah Apakah Multimedia Audio Visual sebagai Penyuluhan Interaktif 

mempunyai pengaruh dalam Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi 

Siswa SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali  Tahun 2010? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum penelitian dan tujuan khusus 

penelitian. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  

multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif dalam meningkatkan 

pengetahuan kesehatan reproduksi Siswa SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten 

Boyolali tahun 2010. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa tentang kesehatan 

reproduksi sebelum dilakukan penyuluhan kesehatan reproduksi. 

2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa tentang kesehatan 

reproduksi sesudah dilakukan penyuluhan kesehatan reproduksi. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan siswa sebelum dan sesudah 

dilakukan penyuluhan kesehatan reproduksi. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini antara 

lain : 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti  dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif 
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mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi 

Siswa SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali tahun 2010 . 

1.4.2 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Manfaat penelitian ini bagi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Sebagai masukan dalam pemilihan metode pendidikan yang sesuai dalam 

meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi siswa. 

1.4.4 Bagi Pemerintah 

Manfaat bagi pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali 

yaitu dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam rangka menentukan kebijakan 

dan langkah – langkah yang berkaitan dengan upaya peningkatan pengetahuan 

kesehatan reproduksi pada remaja. 

 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian di bawah ini, antara 

lain meliputi variabel, tempat, maupun jenis rancangan penelitiannya. 
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Tabel  1.1  Keaslian Penelitian 

No Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

Tahun dan 
Tempat 

Penelitian 

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Pengetahu-

an, sikap 
dan perilaku 
remaja 
tentang 
kesehatan 
reproduksi 
pada siswa  

Maria 
Ulfa 

2007 
SMAN I 
Sukorejo 
Kab. 
Kendal 

Studi 
kualitatif 

Variabel 
bebas: 
Pengetahuan,
Sikap dan 
Perilaku 
Variabel 
terikat : 
Kesehatan 
Reproduksi 

95,23% tahu 
tentang 
kespro&4.7% 
belum 
tahu.Sikap 
responden 
terhadap 
kespro 78,02% 
positif sisanya 
negatif. 
Perilaku 
berpacaran 
mulai dari 
pegangan 
tangan, 
pelukan, 
kissing, 
necking  
dan saling 
meraba daerah 
endrogen 

 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan rancangan control-

group pretes-postest-design, sedangkan penelitan yang dilakukan oleh Maria Ulfa 

menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 

2 Wonosegoro, Kabupaten Boyolali tahun 2010 sedangkan penelitian 

Pengetahuan, sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan reproduksi pada siswa 

oleh Maria Ulfa dilakukan di SMAN I  Sukorejo Kabupaten Kendal tahun 2007. 

Selain rancangan penelitian dan tempat penelitian, penelitian ini juga 

memiliki perbedaan jika dilihat dari variabelnya. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah multimedia audiovisual sebagai penyuluhan interaktif dan variabel 
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terikatnya adalah pengetahuan kesehatan reproduksi. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Maria Ulfa, variabel bebasnya adalah Pengetahuan, Sikap dan 

Perilaku serta Variabel terikatnya adalah  Kesehatan Reproduksi. 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup tempat,waktu dan materi. 

1.6.1 Ruang lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten 

Boyolali. 

1.6.2 Ruang lingkup Waktu 

Penyusunan proposal dilaksanakan pada bulan Maret 2009 sampai Juni 

2010. Seminar proposal dilaksanakan pada bulan Juni 2009. Pengumpulan data 

dilaksanakan pada bulan Maret 2009 sampai bulan Agustus 2010. Penelitian 

dilakukan pada bulan September – Oktober 2010. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Lingkup materi penelitian ini meliputi beberapa bidang ilmu kesehatan 

masyarakat yaitu : 

1) Promosi kesehatan, materi yang dikaji dalam bidang ini adalah 

promosi dan penyuluhan kesehatan secara umum. 

2) Teknologi pengembangan media, materi yang dikaji dalam bidang ini 

yaitu pengaruh media audio visual sebagai penyuluhan interaktif. 

3) Kesehatan reproduksi 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 LANDASAN TEORI  

2.1.1    Kesehatan Reproduksi 

2.1.1.1  Pengertian Kesehatan Reproduksi 

Secara sederhana kata reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali 

dan kata produksi yang berarti menghasilkan atau membuat. Jadi, reproduksi 

mempunyai arti suatu proses yang menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup 

( Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2007 : 7 ). 

Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai suatu proses reproduksi yang 

bertanggung jawab sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan 

berpendidikan (Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2007 : 8). 

Sedangkan definisi kesehatan reproduksi remaja  adalah suatu kondisi 

sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh 

remaja, sehat bukan berarti bebas dari penyakit / kecacatan namun juga sehat 

secara mental serta sosial  ( BKKBN Kabupaten Jombang, 2008 :2). 

Jadi, remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki 

informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada 

disekitarnya. Dengan informasi yang benar diharapkan remaja memiliki sikap dan 

tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. 

2.1.1.2 Tujuan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja 

Tujuan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja adalah untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan – penyimpangan baik yang dilakukan pada 
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masa remaja maupun akibat yang terbawa sampai masa dewasa dan tuanya kelak 

yang disebabkan karena kelainan dalam hal pemahaman pengetahuan, sikap dan 

perilaku seksualnya semasa remaja (Moeljono Notosoedirjo, 2005 : 190 ). 

Sedangkan tujuan pendidikan atau penyuluhan kesehatan reproduksi di 

sekolah antara lain : 

a) Membantu remaja untuk mengetahui topik – topik biologis seperti 

pertumbuhan, masa puber dan kehamilan. 

b) Mencegah anak – anak dari tindak kekerasan. 

c) Mengurangi rasa bersalah, rasa malu dan kecemasan akibat tindakan 

seksual. 

d) Mencegah remaja perempuan dibawah umur dari kehamilan. 

e) Mendorong hubungan yang baik dengan lawan jenis dan tidak 

melampaui batas. 

f) Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual        

( seksual intercourse ). 

g) Mengurangi kasus infeksi menular seksual ( IMS ). 

h) Membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki – laki dan 

anak perempuan di masyarakat ( Michail Reiss, 2006 : 274 ). 

Jadi, pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja sebagai 

tindakan preventif dalam mencegah hal – hal yang tidak diinginkan. 
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2.1.1.3 Alat Reproduksi Laki – laki dan Perempuan 

Alat reproduksi adalah bagian – bagian tubuh yang berfungsi dalam proses 

melanjutkan keturunan. Mengenai organ reproduksi laki – laki dan perempuan 

akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut : 

2.1.1.3.1 Alat Reproduksi Laki – Laki 

Alat reproduksi laki – laki terdiri dari alat kelamin dalam yang antara lain 

meliputi testis dan epididimis, duktus deferens dan prostat serta alat kelamin luar 

pria yang terdiri dari penis dan scrotum ( Helmut Leonhard, 2002 : 274 ). 

Secara lebih detail mengenai alat kelamin pria akan diuraikan sebagai 

berikut  

a) Penis 

Penis berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk 

menyalurkan sperma dan air seni. Penis yaitu alat berbentuk silinder dan terdiri 

dari 3 silinder jaringan erektil seperti bunga karang. Pada keadaan biasa, penis 

tergantung di muka scrotum, sedangkan pada waktu terangsang seksual banyak 

darah yang dipompakan kedalam jari erektil tersebut dan sekaligus pengeluaran 

darahnya tertahan. Dengan demikian, penis terpompa penuh dengan darah dan 

berubah menjadi tegang keras dan besar. Keadaan seperti ini disebut ereksi. 

b) Glans 

Glans adalah bagian depan atau kepala penis. Glans banyak mengandung 

pembuluh darah dan syaraf sehingga glans harus selau dijaga kebersihannya. 
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c) Foreskin ( Preputium ) 

Foreskin adalah kulit yang menutupi bagian glans. Sunat dianjurkan karena 

memudahkan pembersihan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkena 

infeksi, radang, dan beberapa macam kanker. 

d) Testis ( Pelir ) 

Testis jumlahnya ada 2 buah yang gunanya untuk memproduksi sperma 

setiap hari dengan bantuan hormon testosteron. 

e) Scrotum 

Scrotum adalah kulit yang melindungi testes, berwarna gelap dan berlipat – 

lipat. Scrotum adalah tempat bergantungnya testis. 

f) Rambut kemaluan 

Rambut kemaluan ini berfungsi untuk menjaga kelembaban disekitar 

scrotum agar suhunya relatif tetap. 

g) Tulang kemaluan 

Tulang kemaluan terlatak di depan kandung kencing. 

h) Kandung Kencing 

Merupakan tempat bermuaranya air yang berasal dari ginjal ( air seni ). 

i) Uretra ( Saluran Kencing ) 

Yaitu saluran untuk mengeluarkan air seni dan air mani. 

j) Mulut Uretra 

Mulut uretra merupakan awal dari saluran kencing/ uretra. 
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k) Kalenjar Prostat 

Kalenjar prostat adalah kalenjar yang menghasilkan cairan yang berisi zat 

makanan untuk menghidupi sperma. 

l) Vesikula Seminalis 

Fungsi vesikula seminalis hampir sama dengan kalenjar prostat. 

m)  Vas Deferens ( Saluran Sperma ) 

Vas deferens adalah saluran yang menyalurkan sperma dari testes menuju 

vesikula seminalis. Saluran ini berjalan dari luar panggul dan melewati sisi kiri 

dan kanan kandung kencing, menembus kalenjar prostat untuk bermuara kedalam 

saluran kencing ( uretra ). 

n) Epididimis 

Epididimis adalah saluran – saluran yang lebih besar dan    berkelok – kelok. 

Sperma yang dihasilkan oleh saluran – saluran testes yang kecil akan berkumpul 

di epididimis. 

o) Rectum 

Rectum adalah bagian akhir dari usus besar terletak di atas anus. Rectum 

adalah tempat yang dilalui oleh kotoran ( Faeces ). 

p) Anus 

Anus adalah tempat pelepasan kotoran. 

2.1.1.3.2 Alat Reproduksi Perempuan 

Alat reproduksi perempuan  terdiri dari organ reproduksi eksterna dan 

organ reproduksi interna.Organ reproduksi eksterna mencakup semua organ yang 
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dapat terlihat dari luar sedangkan organ reproduksi interna mencakup semua 

organ reproduksi yang tidak terlihat dari luar ( Gary Cunningham, 1999 : 1051 ). 

Secara lebih rinci mengenai organ reproduksi perempuan diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Monsveneris ( Bukit kemaluan ) 

Bukit kemaluan merupakan tampilan yang dapat dilihat dari luar dan 

merupakan tumpukan lemak yang menutupi alat kelamin. Setelah pubertas kulit 

mons pubis tertutup rambut ikal. 

b. Bibir Vagina 

1. Labia Mayora 

Labia mayora merupakan bagian terluar dari mulut vagina yang terdiri 

dari 2 lipatan besar dan mengandung kalenjar keringat. 

2. Labia Minora 

Terletak dibelakang labia mayora yang banyak mengandung 

pembuluh darah dan syaraf. Bentuk labia minora ini bervariasi. 

c. Rambut Kemaluan  

Terletak pada daerah pubis dan labia mayora. Rambut kemaluan ini 

berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. 

d. Klitoris  

Klitoris adalah sebuah benjolan daging kecil yang paling peka dari seluruh 

alat kelamin perempuan. Klitoris banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. 
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e. Vestibulum 

Apabila bibir besar dikembangkan akan tampak serambi yang kiri kanannya 

dibatasi oleh bibir kecil yang disebut vestibulum. 

f. Mulut Vagina 

Merupakan awal dari vagina dan  merupakan rongga penghubung rahim 

dengan bagian luar tubuh. Lubang vagina ini ditutupi oleh selaput dara. 

g. Hymen ( Selaput Dara ) 

Yaitu selaput tipis yang terdapat didalam liang vagina. Robeknya selaput 

dara biasanya terjadi karena hubungan seks ataupun karena kecelakaan atau 

kegiatan olahraga yang berat seperti berkuda atau jatuh dari sepeda. 

h. Vagina ( Lubang Senggama ) 

Yaitu sebuah saluran berbentuk silinder yang bersifat elastis dengan 

bergerigi- gerigi. Fungsinya sebagai tempat masuknya alat kelamin laki –laki, 

keluarnya darah menstruasi dan bayi. 

i. Uterus ( Rahim ) 

Merupakan tempat calon bayi dibesarkan. Dindingnya terdapat lapisan 

perimetrium ( paling luar ), miometrium ( mendorong bayi keluar dalam proses 

persalinan dengan cara kontraksi) dan endometrium ( lapisan dalam tempat 

menempelnya sel telur yang sudah dibuahi ). 

j. Cervik ( Leher Rahim ) 

Yaitu bagian bawah rahim yang menetapkan batas penis waktu masuk 

kedalam vagina. 
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k. Tuba Fallopi ( Saluran Telur ) 

Yaitu saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh 

ovum dari indung telur menuju rahim. Ujungnya berbentuk fimbriae ( bulu – bulu 

getar, tempat terjadinya pembuahan ) untuk menangkap ovum yang dikeluarkan 

ovarium. 

l. Ovarium 

Yaitu organ di kiri dan kanan rahim di ujung saluran fimbriae, dan terletak 

dirongga panggul. Ovarium berfungsi mengeluarkan sel telur (ovum) sebulan 

sekali  (ovulasi). Sel telur yaitu sel yang dihasilkan oleh ovarium yang dapat 

dibuahi oleh sperma. Bila tidak dibuahi maka telur akan ikut keluar pada saat 

menstruasi. 

m. Tulang Kemaluan 

Tulang kemaluan terletak di depan kandung kencing. 

n. Kandung Kencing 

Merupakan tempat bermuaranya air yang berasal dari ginjal ( air seni ). 

o. Uretra ( Saluran Kencing ) 

Yaitu saluran untuk mengeluarkan air seni. 

p. Mulut Uretra 

Mulut uretra merupakan awal dari saluran kencing/ uretra. 

q. Rectum 

Rectum merupakan bagian akhir dari usus besar terletak diatas anus. Rectum 

adalah tempat yang dilalui oleh kotoran ( Faeces ). 
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r. Anus 

Anus adalah tempat pelepasan kotoran. 

2.1.1.3.3 Fisiologi Reproduksi Remaja 

Kejadian fisiologis yang sering terjadi pada remaja antara lain : 

a. Menstruasi 

Secara berkala sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari indung 

telur. Sel telur ini akan bergerak menuju rahim. Sementara itu rahim secara 

berkala akan mengalami penebalan pada dinding-dindingnya sehingga jika 

diperlukan rahim akan siap menerima hasil konsepsi (pembuahan). Jika sel telur 

tidak bertemu dengan sperma yang berarti sel telur  tidak terbuahi maka sel telur 

dan seluruh jaringan yang terbentuk pada dinding rahim akan rontok (luruh), 

dikeluarkan dari rahim sehingga terjadilah menstruasi. Menstruasi yang terjadi 

pertama kali pada perempuan disebut menarche (Dinas kesehatan Kota Salatiga, 

2007 :3). 

b. Mimpi Basah 

Mimpi basah adalah peristiwa ejakulasi ( pengeluaran air mani ) pada saat 

tidur, karena testis dan salurannya terisi penuh sperma. Selama masa pubertas, 

testis menjadi lebih besar, sperma mulai terbentuk dan pada prinsipnya saat 

tersebut sistem reproduksi telah matang dan mulai berfungsi. Remaja laki – laki 

mulai mengalami mimpi erotis yang mengakibatkan keluarnya sperma (mimpi 

basah). Mimpi basah merupakan cara alami tubuh mengeluarkan timbunan sperma 

yang terbentuk secara terus – menerus. 
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Ejakulasi pertama yang dialami oleh remaja laki – laki merupakan tanda 

bahwa telah siap untuk melaksanakan proses reproduksi (Dinas kesehatan Kota 

Salatiga, 2007 :3). 

c. Masturbasi / Onani 

Masturbasi atau onani adalah kegiatan menyentuh bagian tubuh tertentu 

dengan tujuan untuk merangsang diri sendiri. Keinginan ini alamiah dan dapat 

terjadi pada laki – laki maupun perempuan. 

d. Proses Kehamilan 

Sel telur matang dikeluarkan dari indungnya menuju rongga rahim kira–kira 

pada hari ke 12 – 14 sebelum tiba menstruasi. Pada saat yang bersamaan, dinding 

di dalam rongga rahim telah dipersiapkan untuk membentuk lapisan tebal. Guna 

lapisan tebal ini untuk persemaian, seandainya sel telur matang tersebut dibuahi 

oleh sperma. Kehamilan terjadi apabila sel sperma dari laki – laki dan sel telur 

perempuan bertemu. Pada saat hubungan seks dilakukan, alat kelamin laki – laki 

dimasukkan kedalam vagina. Bila terjadi ejakulasi ( pengeluaran cairan mani yang 

didalamnya terdapat jutaan sperma ) dengan posisi alat kelamin laki – laki berada 

didalam vagina memudahkan pertemuan sperma dan sel telur yang menyebabkan 

terjadinya pembuahan dan kehamilan. 

e. Kontrasepsi 

Pada dasarnya makna kata kontrasepsi berasal dari 2 kata yaitu  kontra yang 

berarti mencegah atau melawan dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel 

telur (sel wanita) yang matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan 

kehamilan. Sedangkan maksud kontrasepsi sendiri adalah usaha-usaha untuk 
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mencegah terjadinya kehamilan baik yang bersifat sementara maupun permanen    

( Hanifa Wiknjosastro, 2008 : 534 ).  

Macam – macam metode kontrasepsi menurut Hanafi Hartanto  ( 2004 : 42 ) 

ada 2 macam yaitu metode kontrasepsi sederhana dan metode kontrasepsi modern. 

Kontrasepsi sederhana dapat tidak menggunakan alat seperti metode kalender, 

metode suhu badan basal, metode lendir serviks, metode simpto – termal dan 

coitus interuptus. Sedangkan metode kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dengan 

alat baik secara mekanis maupun kimiawi meliputi kondom pria, barier intra-

vaginal dan spermisid. Metode kontrasepsi modern meliputi kontrasepsi hormonal 

seperti per-oral, suntikan dan implant ; Intra Uterine Devices ( IUD / AKDR ) ; 

Kontrasepsi mantap baik pada wanita maupun pada pria. 

f. Kehamilan Tidak Di inginkan 

Kehamilan yang tidak di inginkan ( KTD ) adalah kondisi dimana pasangan 

tidak menghendaki adanya proses kelahiran akibat kehamilan (Dinas Kesehatan 

Kota Salatiga, 2007 :9). 

Jadi, kehamilan tidak diinginkan pada remaja adalah suatu kehamilan yang 

keberadaannya tidak diinginkan oleh remaja tersebut. 

Penyebab Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) pada remaja antara lain 

adalah karena kurangnya pengetahuan perilaku seks yang berisiko, penundaan 

usia nikah, kegagalan alat kontrasepsi, kehamilan karena pemerkosaan, alasan 

sekolah / karir ( Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2007 : 9). 
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Jadi, penyebab Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) pada remaja dapat 

terjadi karena kesalahan remaja itu sendiri maupun bukan karena kesalahan 

remaja misalnya perkosaan. 

Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) pada remaja membawa kerugian 

dan bahaya bagi remaja. Kerugian tersebut antara lain : 

a. Remaja calon ibu merasa tidak ingin dan tidak siap untuk hamil maka 

remaja calon ibu bisa saja tidak mengurus dengan baik kehamilannya. 

Yang seharusnya mengkonsumsi makanan, minuman dan vitamin 

penambah gizi yang bermanfaat pada janin tidak dilakukan. 

b. Sulit mengharapkan adanya perasaan kasih sayang yang tulus dan kuat 

dari ibu yang mengalami Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) 

terhadap bayi yang dilahirkan nantinya. 

c. Mengakhiri kehamilan  ( aborsi ). 

d. Bunuh diri remaja karena Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)  

akibat perkosaan (Boyke Dian Nugraha, 2009). 

Perilaku remaja untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) 

antara lain dilakukan dengan cara aborsi. Aborsi sangat berbahaya bagi kesehatan 

dan keselamatan remaja dan calon bayi. Aborsi dibagi menjadi 2 yaitu aborsi 

spontan dan aborsi buatan. Aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi secara 

alamiah tanpa adanya upaya–upaya dari luar untuk mengakhiri kehamilan 

tersebut. Sedangkan aborsi buatan adalah aborsi yang terjadi akibat adanya 

upaya– upaya tertentu untuk mengakhiri kehamilan (Boyke Dian Nugraha, 2009 ). 
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Dampak melakukan aborsi sangat berbahaya, terutama jika dilakukan 

sembarangan yaitu oleh orang yang tidak terlatih. Perdarahan yang terus– menerus 

serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama 

kematian perempuan yang melakukan aborsi (Boyke Dian Nugraha, 2009 ). 

Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dapat dicegah dengan tidak 

melakukan seks pra nikah, memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif, 

memakai alat kontrasepsi dengan tingkat kegagalan yang rendah, menghindari 

perbuatan yang menimbulkan dorongan seksual, peningkatan pengetahuan KB, 

dan meningkatkan iman dan taqwa (Dinas  Kesehatan Kota Salatiga, 2007 :10). 

g.  IMS & HIV / AIDS 

Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja menjadi sangat penting selain 

untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) juga untuk 

menghindari terjadinya Infeksi Menular Seksual (IMS). Hubungan seks yang 

dilakukan dengan berganti – ganti pasangan dapat menyebabkan Penyakit 

Menular Seksual (PMS) seperti gonorhoe, sifilis dan HIV / AIDS. 

Gonorhoe adalah penyakit kelamin yang pada permulaan keluar nanah 

sesudah melakukan hubungan kelamin ( Pada laki – laki ) dan pada perempuan 

biasanya tanpa gejala hanya kadang – kadang keluar nanah dari introitus vagina     

( Siregar, 2006 : 299 ). 

Sifilis ( Raja Singa ) adalah salah satu penyakit kelamin menahun dengan 

remisi, dapat mengenai semua alat tubuh dan dapat ditularkan dari Ibu ke janin     

( Siregar, 2006 : 301 ). 
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Sedangkan AIDS ( Achuired Immune Deficiency Syndrome ) merupakan 

sekumpulan gejala penyakit akibat kerusakan sisitem kekebalan tubuh seseorang   

( Gde Muninjaya, 1999 : 5 ). 

Jadi, Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah penyakit yang ditularkan dari 

seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual. 

Cara pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS) pada remaja adalah 

tidak melakukan hubungan seksual, selalu menjaga kebersihan alat kelamin, dan 

tidak mengkonsumsi Narkoba terutama yang digunakan melalui suntikan. 

2.1.2  Remaja 

2.1.2.1 Pengertian Remaja 

Definisi remaja menurut WHO (World Health Organization) adalah 

suatu masa dimana individu berkembang dari saat  seseorang pertama kali 

menunjukkan tanda seksual sekundernya sampai saat mencapai kematangan 

seksual individu, mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari 

anak – anak menjadi dewasa serta terjadi peralihan dan ketergantungan sosial dan 

ekonomi yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri. Berawal dari 

definisi tersebut, WHO (World Health Organization)  menetapkan bahwa usia 

10–19 tahun sebagai batasan usia remaja (Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2007: 

1). 

Sedangkan masyarakat Indonesia mendefinisikan remaja sebagai suatu 

masa dimana seseorang berada dalam batasan usia 11 – 24 tahun dan belum 

menikah. Hal tersebut didefinisikan dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai 

berikut : 
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1) Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda – tanda 

seksual sekunder mulai nampak ( kriteria fisik ). 

2) Di masyarakat Indonesia usia 11 tahun sudah dianggap aqil baligh, 

baik menurut adat maupun agama sehingga masyarakat tidak lagi 

memerlukan remaja sebagai anak – anak ( kriteria sosial ). 

3) Pada usia tersebut ( 11 – 24 ) mulai ada tanda – tanda penyempurnaan 

perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri, tercapainya fase 

genital dari perkembangan psikoseksual serta tercapainya puncak 

perkembangan moral ( kriteria psikologistik ). 

4) Batas usia 24 tahun merupakan batasan maksimal yaitu untuk 

memberi peluang bagi individu yang sampai batasan usia tersebut 

masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak 

penuh terhadap orang dewasa ( secara adat atau tradisi ). 

5) Status perkawinan, dimasyarakat Indonesia hal tersebut sangat 

menentukan, sebab seseorang yang sudah menikah pada usia 

berapapun dianggap dan diperlukan sebagai orang dewasa penuh, baik 

secara kehidupan masyarakat dan keluarga ( Sunarto, 1999: 56). 

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi diatas, remaja  adalah tahap 

perkembangan transisi yang membawa individu dari masa anak – anak ke masa 

dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis. 
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2.1.2.2 Tahap Perkembangan Remaja ( Pubertas ) 

Kata pubertas berasal dari bahasa latin yang berarti usia kedewasaan. 

Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak – anak berubah 

dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual ( Sunarto, 1999: 51). 

Jadi, pubertas adalah bagian dari masa remaja dimana terjadi pertumbuhan 

pesat menuju tahap kematangan. 

Selama masa puber terjadi 4 perubahan penting, yaitu perubahan ukuran 

tubuh, perubahan proporsi tubuh, perkembangan ciri – ciri seksual primer dan 

perkembangan ciri seksual sekunder ( Elizabeth B. Hurlock,  2000 : 188 ). 

2.1.2.2.1 Perubahan Ukuran Tubuh 

Perubahan fisik utama adalah perubahan ukuran tubuh dalam tinggi 

dan berat badan. Pada anak perempuan, rata–rata per tahun dalam tahun sebelum 

haid adalah 3 inci. Selama dua tahun sebelum haid rata–rata pertumbuhannya 5,5  

inci. Setelah haid, tingkat pertumbuhan menurun sampai 1 inci setahun dan 

berhenti sekitar usia 18 tahun. 

Bagi anak laki – laki, permulaan periode pertumbuhan pesat pada 

tinggi badan dimulai rata – rata pada usia 12,8 tahun dan berakhir rata– rata pada 

usia 15,3 tahun. Peningkatan  tinggi badan yang terpesat terjadi setahun sesudah 

dimulainya masa puber. Sesudahnya, pertumbuhan menurun dan berlangsung 

lambat sampai usia 20 atau 21 tahun. 

Sedangkan pertambahan berat yang paling besar pada anak perempuan 

terjadi sesaat sebelum dan sesudah haid. Setelah itu penambahan berat hanya 

sedikit. Bagi anak laki – laki, pertambahan berat maksimum terjadi setahun atau 
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dua tahun setelah anak perempuan dan mencapai puncaknya pada usia 16 tahun , 

setelah itu pertambahan berat hanya sedikit. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertambahan tinggi badan pada anak 

laki – laki mempunyai periode waktu yang lebih lama dari pada anak perempuan 

sehingga anak laki – laki mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk 

mempunyai tinggi badan yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Sedangkan 

pertambahan berat  badan pesat pada anak  perempuan lebih dahulu terjadi jika 

dibandingkan dengan pertambahan berat badan pesat pada anak laki – laki. 

2.1.2.2.2 Perubahan Proporsi Tubuh 

Perubahan fisik pokok yang kedua adalah perubahan proporsi tubuh. 

Daerah – daerah tertentu yang tadinya kecil menjadi besar karena kematangan 

tercapai lebih cepat dari pada daerah – daerah tubuh yang lain. Badan yang kurus 

dan panjang mulai melebar di bagian pinggul dan bahu serta ukuran pinggang 

berkembang. 

2.1.2.2.3 Ciri – Ciri Seks Primer 

Perubahan fisik pokok ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan 

ciri – ciri seks primer, yaitu organ – organ seks. Pada pria, gonad atau testis yang 

terletak didalam scrotum. Setelah testis tumbuh, penis juga tumbuh pesat. Kalau 

fungsi organ – organ reproduksi pria sudah matang, maka biasanya mulai terjadi 

basah malam. Sedangkan pada perempuan semua organ reproduksinya tumbuh 

selama masa puber seperti pertumbuhan uterus, tuba fallopi, telur, dan vagina. 

Petunjuk pertama bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan menjadi matang 

adalah datangnya haid. 
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Jadi, fungsi organ reproduksi pria dianggap sudah matang apabila pria 

sudah mengalami basah malam dan pada perempuan ditandai dengan datangnya 

haid. 

2.1.2.2.4 Ciri – Ciri Seks Sekunder 

Perkembangan seks sekunder membedakan pria dari wanita dalam 

membuat anggota seks tertentu menjadi daya tarik tersendiri bagi lawan jenis. Ciri 

ini tidak berhubungan secara langsung dengan organ  reproduksi. Ciri - ciri seks 

sekunder yang terpenting bagi pria adalah tumbuhnya rambut kemaluan, rambut 

ketiak, rambut di wajah dan rambut tubuh; kulit menjadi lebih kasar dan pori-

porinya meluas ; kalenjar lemak yang memproduksi minyak dalam kulit semakin 

membesar dan menjadi lebih aktif sehingga dapat menimbulkan jerawat dan 

kalenjar keringat di ketiak mulai berfungsi sehingga keringat bertambah lebih 

banyak; otot – otot bertambah besar dan kuat sehingga memberi bentuk bagi 

lengan, tungkai kaki dan bahu; suara berubah setelah rambut kemaluan timbul; 

benjolan dada mulai timbul yaitu benjolan – benjolan kecil disekitar kalenjar susu. 

Sedangkan seks sekunder yang penting bagi perempuan antara lain adalah pinggul 

yang bertambah besar dan bulat, payudara dan puting susu yang membesar, 

rambut kemaluan mulai tumbuh begitu juga dengan rambut ketiak, kulit menjadi 

lebih kasar lebih tebal dan lobang pori – pori juga bertambah besar, kalenjar 

lemak dan kalenjar keringat menjadi lebih aktif, otot juga menjadi semakin besar 

dan kuat serta suara yang berubah menjadi semakin merdu. 
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2.1.2.3 Ciri – Ciri dan Karakteristik Remaja  

Menurut Elizabeth B. Hurlock ( 2000 : 207 ) masa remaja adalah suatu 

masa perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan yang sangat cepat baik 

secara fisik maupun psikologis. Ada beberapa perubahan yang terjadi selama 

masa remaja, yaitu : 

a) Peningkatan emosional yang intensitasnya bergantung pada tingkat 

perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Perubahan emosi 

biasanya terjadi lebih cepat selama masa awal remaja sehingga 

meningginya emosi lebih menonjol pada masa awal periode akhir 

masa remaja. 

b) Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan 

seksual. Kadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin 

akan diri dan kemampuannya. Perubahan fisik yang terjadi sangat 

cepat baik perubahan internal seperti sisitem reproduksi, sistem 

respirasi dan sistem sirkulasi maupun perubahan eksternal seperti 

tinggi badan, berat badan dan proporsi tubuh . 

c) Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan 

orang lain. Remaja tidak hanya berhubungan dengan individu dari 

jenis kelamin yang sama tetapi juga dengan lawan jenis serta dengan 

orang dewasa. 

d) Perubahan nilai, dimana apa yang remaja anggap penting pada masa 

anak – anak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa. 
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e) Sebagian remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan 

yang terjadi. Di satu sisi remaja menginginkan kebebasan, tetapi di 

sisi lain remaja takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan 

tersebut. 

2.1.3 Teori Perilaku 

2.1.3.1 Pengertian Perilaku 

Menurut Skiner dalam Soekidjo Notoadmodjo ( 2007 : 133 ) menyatakan 

bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau 

rangsangan dari luar. 

Perilaku adalah bentuk respons atau reaksi terhadap stimulus atau 

rangsangan dari luar organisme (orang). Namun, dalam memberikan respons 

sangat tergantung pada karakteristik atau faktor – faktor lain yang bersangkutan. 

Hal ini berarti meskipun stimulusnya sama bagi beberapa orang, namun respons 

tiap – tiap orang berbeda ( Soekidjo Notoadmodjo, 2007 : 139 ). 

Sedangkan definisi perilaku kesehatan adalah suatu respons seseorang                            

(organisme) terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan 

penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman dan lingkungan 

(Soekidjo  Notoadmodjo, 2007 : 137 ). 

Perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi  3 kelompok, yaitu : 

1) Perilaku hidup sehat 

Perilaku hidup sehat adalah perilaku – perilaku yang berkaitan dengan 

upaya – upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kesehatannya. Perilaku ini mencakup a) Makan dengan 
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menu seimbang ( appropriate diet ). b) Olahraga teratur, juga 

mencakup kualitas ( gerakan ) dan kuantitas dalam arti frekuensi dan 

waktu yang digunakan untuk olahraga. c ) Tidak merokok. d ) Tidak 

minum minuman keras dan narkoba. e ) Istirahat yang cukup.               

f ) Mengendalikan stress. g ) Perilaku atau gaya hidup lain  yang 

positif bagi kesehatan, misalnya tidak berganti ganti pasangan dalam 

hubungan seks. 

2) Perilaku sakit ( illness behaviour ) 

Perilaku ini mencakup respons terhadap sakit dan penyakit, 

persepsinya terhadap sakit, pengetahuan tentang penyebab penyakit 

dan  pengobatannya. 

3) Perilaku peran sakit ( the  sick role behaviour ) 

Perilaku ini meliputi tindakan untuk memperoleh kesembuhan, 

mengenal fasilitas penyembuhan penyakit yang layak dan mengetahui 

hak dan kewajiban orang sakit. 

Dari uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa upaya 

meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja merupakan suatu 

stimulus ( rangsangan ) agar remaja mempunyai perilaku kesehatan  reproduksi 

yang sehat sesuai dengan karakteristik individu. 

2.1.4 Pengetahuan 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo (2007 : 139) Pengetahuan           

(knowledge) adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra 
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manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa perilaku yang didasari 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak di dasari oleh 

pengetahuan  ( Soekidjo Notoatmodjo, 2003 : 128 ). 

Sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru ( berperilaku baru ) di dalam 

diri seseorang terjadi proses berurutan yakni Awareness ( kesadaran ) dimana 

orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus 

( Objek ) ; Interest ( merasa tertarik ) terhadap stimulus atau objek tersebut ; 

Evaluation (menimbang – nimbang ) terhadap baik tidaknya stimulus tersebut 

bagi dirinya ; Trial dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus ; Adoption dimana subjek telah 

berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap 

stimulus. 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo ( 2003 : 128 ) pengetahuan dibagi dalam 

6 tingkatan, yakni : 

a. Tahu ( Know ) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali ( recall ) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 
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b. Memahami ( Comprehension ) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan 

materi tersebut secara benar. 

c. Aplikasi ( Application ) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil ( sebenarnya ). 

d. Analisis ( Analysis ) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek kedalam komponen – komponen tetapi masih di dalam 

suatu struktur organisasi tersebut. 

e. Sintesis ( Synthesis ) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian – bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru. 

f. Evaluasi ( Evaluation ) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi pokok. Penilaian itu berdasarkan 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria –

kriteria yang telah ada. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden.  
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Jadi, pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi juga terdiri dari 6 

tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi dan 

pengetahuan tersebut juga dapat diukur dengan kuesioner. 

2.1.5 Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi 

hanya dapat ditafsirkan dari perilaku yang tertutup ( Soekidjo Notoadmodjo, 2003 

: 130). 

Seperti halnya pengetahuan, sikap juga terdiri dari berbagai tingkatan  :  

1)  Menerima ( Receiving ) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan  (objek). Misalnya dalam hal ini, sikap remaja  

terhadap kesehatan reproduksi dapat dilihat dari kesediaan dan 

perhatian terhadap materi yang diberikan oleh objek. 

2)  Merespons ( Responding ) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. 

3) Menghargai ( Valuing ) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan 

orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap      

tingkat 3. 

4) Bertanggung jawab ( Responsible ) 

Bertanggung jawab atas segala sesutau yang telah dipilihnya dengan 

segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi. 
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2.1.6 Teori Perubahan Perilaku Menurut Lawrence Green 

Menurut Lawrence Green ( 1980 ) dalam Soekidjo Notoadmodjo ( 2003 : 

13 ), faktor – faktor pendidikan kesehatan yang berpengaruh terhadap perilaku 

kesehatan ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu :  

2.1.6.1 Faktor Predisposisi ( Predisposing Factors ) 

Faktor predisposisi yang mempengaruhi perilaku kesehatan yaitu : 

2.1.6.1.1 Kondisi Sasaran  

Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan proses belajar dalam 

meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi sehingga dalam prosesnya 

dibutuhkan sasaran yang sehat sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar          

( Soekidjo Notoadmodjo, 2003 : 49 ). 

2.1.6.1.2 Motif 

Motif  adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut melakukan kegiatan – kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. 

Motif tidak dapat diamati ( Soekidjo Notoadmodjo, 2003 : 144 ). 

Penyuluhan kesehatan reproduksi merupakan kegiatan belajar yang juga 

membutuhkan motif  baik dari penyuluh maupun sasaran agar mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

2.1.6.1.3 Kemampuan Membaca Sasaran 

Kemampuan membaca sasaran penyuluhan dapat berpengaruh terhadap 

penerimaan informasi kesehatan. Penyuluhan kesehatan akan efektif apabila 

sasarannya tepat  (Soekidjo Notoadmodjo, 2003 : 26 ). 
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2.1.6.1.4 Umur Sasaran 

Pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan seluruh kemampuan dan 

perilaku manusia melalui pengajaran, sehingga dalam pendidikan perlu 

dipertimbangkan umur ( proses perkembangan ) sasaran dan hubungannya dengan 

belajar (  Imam Fauzi,  2007: 45 ). 

2.1.6.1.5 Pengalaman dan Pengetahuan Sebelumnya 

Pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan faktor 

yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang kita peroleh. 

Pengalaman masa lalu atau apa yang telah dipelajari akan menyebabkan 

terjadinya perbedaan persepsi ( Soekidjo Notoadmodjo, 2003 : 106 ). 

2.1.6.2 Faktor Pemungkin ( Enabling Factors ) 

Faktor pemungkin yang mempengaruhi perilaku kesehatan reproduksi 

remaja adalah :  

2.1.6.2.1 Fasilitas dan Sumber Materi 

Menurut Sokidjo Notoadmodjo ( 2003 : 48 ) proses belajar juga 

dipengaruhi oleh fasilitas belajar dan bahan belajar ( materi belajar ). Fasilitas 

belajar yang dimaksud seperti alat bantu pengajaran atau alat peraga pengajaran. 

2.1.6.3 Faktor Penguat ( Reinforcing Factors ) 

Faktor penguat yang mendorong perilaku kesehatan reproduksi remaja 

yaitu : 

2.1.6.3.1 Sikap Petugas Kesehatan 

Sikap petugas kesehatan merupakan keterampilan yang dimiliki dalam 

melakukan penyuluhan atau proses pendidikan kesehatan dimana sangat 
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berpengaruh terhadap proses penerimaan informasi kesehatan (Soekidjo 

Notoadmodjo, 2003 : 96). Termasuk dalam memberikan informasi tentang 

kesehatan reproduksi pada anak sekolah. 

2.1.6.3.2 Sikap Guru 

Guru merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan promosi 

kesehatan di sekolah (Soekidjo Notoadmodjo, 2005 : 368). Tidak terkecuali dalam 

memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi pada anak sekolah. 

Di dalam kegiatan belajar terdapat 3 persoalan pokok yakni masukan         

(input), proses dan keluaran (output). Persoalan masukan menyangkut subjek atau 

sasaran belajar itu sendiri dengan berbagai latar belakangnya. Persoalan proses 

adalah mekanisme atau proses terjadinya perubahan kemampuan pada diri subjek 

belajar. Di dalam proses ini terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai faktor 

antara lain subjek belajar, pengajar atau fasilitator, metode yang digunakan, alat 

bantu belajar, dan materi atau bahan yang dipelajari. Sedangkan keluaran 

merupakan hasil belajar yang terdiri dari kemampuan baru atau perubahan baru 

pada diri subjek belajar ( Soekidjo Notoadmodjo, 2003 : 48 ). 

Jadi, untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal diperlukan input dan 

proses yang baik. 

2.1.7  Metode Pendidikan Kesehatan  

Menurut  Soekidjo Notoadmodjo ( 2003 : 57 ), ada beberapa metode 

pendidikan kesehatan yaitu metode pendidikan individual, kelompok dan massa     

( public ). 
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2.1.7.1 Metode Pendidikan Individual ( Perorangan ) 

Dalam pendidikan kesehatan, metode pendidikan yang bersifat individual 

ini digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang mulai 

tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. 

Dasar digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang 

mempunyai masalah atau alasan – alasan yang berbeda – beda sehubungan dengan 

penerimaan atau perilaku tersebut. Agar petugas kesehatan mengetahui dengan 

tepat serta dapat membantunya maka perlu menggunakan metode (cara) ini. 

Bentuk pendekatan ini antara lain bimbingan, penyuluhan dan interview. 

2.1.7.2 Metode Pendidikan Kelompok 

Dalam memilih pendidikan kelompok, harus diingat besarnya kelompok 

sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. Pada kelompok yang besar 

metodenya akan lain dengan kelompok kecil. Efektivitas suatu metode akan 

tergantung pula pada besarnya sasaran pendidikan. Kelompok besar adalah 

apabila peserta penyuluhan lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk 

kelompok besar ini, antara lain ceramah dan seminar. Sedangkan kelompok kecil 

adalah apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang. Metode yang cocok 

untuk kelompok kecil antara lain diskusi kelompok, curah pendapat, memainkan 

peranan ( role play ), permainan simulasi. 

2.1.7.3 Metode Pendidikan Massa 

Metode pendidikan (pendekatan ) massa cocok untuk mengkomunikasikan 

pesan – pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat. Oleh karena sasaran 

pendidikan ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis 
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kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan maka pesan – pesan 

kesehatan yang akan disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga 

dapat ditangkap oleh massa tersebut. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk 

menggugah awareness atau kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi dan 

belum begitu diharapkan untuk sampai pada perubahan perilaku. Namun demikian 

bila kemudian dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku juga merupakan 

hal yang wajar. Pada umumnya bentuk pendekatan (cara) massa ini tidak 

langsung. Biasanya dengan menggunakan atau melalui media massa. 

2.1.8 Alat Bantu / Peraga / Media Pendidikan Kesehatan 

2.1.8.1 Pengertian Alat Bantu Pendidikan 

Alat bantu pendidikan adalah alat – alat yang digunakan oleh pendidik 

dalam menyampaikan bahan pendidikan / pengajaran ( Soekidjo Notoadmodjo, 

2003 : 62 ). Alat bantu ini lebih sering disebut sebagai alat peraga karena 

berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu didalam proses pendidikan  

atau pengajaran. Menurut Soekidjo Notoadmodjo ( 2003 : 62 ), alat peraga ini 

disusun bedasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia 

diterima atau ditangkap oleh panca indra. 

2.1.8.2 Faedah Alat Bantu Pendidikan  

Menurut Soekidjo Notoadmodjo ( 2003 : 64 ) secara terperinci faedah alat 

peraga ini antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Menimbulkan minat sasaran pendidikan. 

b. Mencapai sasaran yang lebih banyak. 

c. Membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman. 



38 
 

 

 

d. Merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan – pesan yang 

diterima kepada orang lain. 

e. Mempermudah penyampaian bahan informasi. 

f. Mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran pendidikan. 

g. Mendorong keinginan untuk mengetahui, kemudian lebih mendalami 

dan akhirnya mendapatkan pengertian yang lebih baik. 

h. Membantu menegakkan pengertian yang diperoleh sehingga dapat 

tercipta perilaku yang sesuai. 

2.1.8.3 Macam – Macam Alat Bantu Pendidikan 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo ( 2003 : 65 ) , bahwa secara garis besar 

hanya terdapat 3 macam alat bantu pendidikan yaitu alat bantu lihat (visual), alat 

bantu dengar dan alat bantu lihat-dengar. 

2.1.8.4 Sasaran Yang Dicapai Alat Bantu Pendidikan 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo ( 2003 : 66 ) dalam alat peraga harus 

didasari pengetahuan tentang sasaran pendidikan yang akan dicapai alat peraga 

tersebut. 

2.1.8.4.1 Sasaran Pendidikan 

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang sasaran pendidikan antara 

lain : 

a. Individu atau kelompok. 

b. Kategori – kategori sasaran seperti umur, pendidikan, pekerjaan. 

c. Bahasa yang digunakan. 

d. Adat istiadat serta kebiasaan. 
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e. Minat dan perhatian. 

f. Pengetahuan dan pengalaman sasaran tentang pesan atau informasi 

yang akan diterima. 

2.1.8.4.2 Tempat Penggunaan Alat – Alat Peraga 

Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui tentang tempat 

penggunaan alat – alat peraga adalah sebagai berikut : 

a. Di dalam rumah, antara lain di dalam kesempatan kunjungan rumah, 

waktu menolong orang sakit.  

b. Di masyarakat, misalnya pada waktu perayaan hari hari besar, arisan, 

pengajian. 

c. Di instansi – instansi antara lain Puskesmas, Sekolah, Rumah Sakit. 

2.1.8.4.3 Pengguna Alat Peraga 

Alat peraga harus dapat digunakan oleh : 

a. Petugas – petugas kesehatan. 

b. Kader kesehatan. 

c. Guru – guru sekolah dan tokoh – tokoh masyarakat. 

d. Pamong desa. 

2.1.8.5 Perencanaan dan Penggunaan Alat Peraga 

Sebelum membuat alat peraga, kita harus merencanakan dan memilih alat 

peraga yang paling penting dan tepat untuk digunakan ( Soekidjo Notoadmodjo , 

2003 : 68 ). 

Tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah alat peraga adalah sebagai 

berikut : 
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2.1.8.5.1 Tujuan Pendidikan 

Tujuan alat peraga bagi pendidikan antara lain adalah untuk menanamkan 

pengetahuan / pengertian, mengubah sikap dan persepsi serta menanamkan 

kebiasaan yang baru /  tingkah laku. 

2.1.8.5.2 Tujuan Penggunaan Alat Peraga 

Alat peraga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pendidikan, untuk 

menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah, untuk meningkatkan suatu pesan 

atau informasi dan untuk menjelaskan fakta – fakta, prosedur, tindakan. 

2.1.9  Multimedia Audiovisual Sebagai Penyuluhan Interaktif 

Multimedia berasal dari kata multi yang berarti banyak, medium yang 

berarti sesuatu yang menghubungkan antara suatu kondisi dengan kondisi lain. 

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia 

interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi 

dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. 

Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan film. 

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya ( Tay Vaughan, 2008 : 2). 

 Kata audio berarti mendengar dan kata visual yang berarti melihat. 

Sedangkan makna kata media audio visual adalah alat bantu mengajar yang 

mempunyai bentuk gambar dan mengeluarkan suara secara simultan. Dengan 

media audio visual ini seseorang tidak hanya dapat melihat tetapi sekaligus 

mendengar sehingga dikenal dengan audio visual aids (AVA) (Arsyad, 2007: 4). 
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Sehingga dapat didefinisikan bahwa multimedia audio visual adalah kombinasi 

antara media text, grafik,  image, animasi dan suara. 

Multimedia audio visual sebagai alat peraga pendidikan ini merupakan alat 

bantu pendidikan yang melibatkan penglihatan dan pendengaran. Menurut 

penelitian para ahli , indera yang paling banyak menyalurkan pengetahuan ke 

dalam otak adalah indera penglihatan ( mata ). Kurang lebih 75% - 87 % dari 

pengetahuan manusia diperoleh / disalurkan melalui mata. Sedangkan 13% - 25 % 

lainnya disalurkan melalui indera yang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

multimedia audiovisual sebagai alat peraga yang dapat dilihat dan didengar dapat 

lebih mempermudah cara penyampaian dan penerimaan informasi (Soekidjo 

Notoadmodjo, 2003 : 64). 

Multimedia audio visual sangat dibutuhkan di sekolah dalam 

memprovokasi perubahan secara radikal proses pengajaran sehingga dapat terjadi 

perubahan dari model pembelajaran transmisi atau siswa pasif ke metode 

pendidikan eksperensial atau siswa aktif. Jadi, multimedia audio visual ini sangat 

tepat digunakan sebagai media penyuluhan interaktif dalam merangsang siswa 

untuk ikut berperan serta dalam proses penyuluhan maupun pembelajaran (Tay 

Vaughan, 2008 : 7 ). 

Multimedia audiovisual sebagai penyuluhan interaktif dikembangkan atas 

dasar asumsi bahwa proses komunikasi di dalam pembelajaran akan lebih 

bermakna (menarik minat siswa dan memberikan kemudahan untuk memahami 

materi karena penyajiannya yang interaktif), jika memanfaatkan berbagai media 

sebagai sarana penunjang kegiatan penyuluhan . Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
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multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif  adalah suatu kombinasi 

berbagai unsur media yang terdiri dari teks, grafis, foto, animasi, video, dan suara 

yang disajikan secara interaktif dalam media pembelajaran (Bambang Dwi 

Setiyono, 2008 : 5). 

Jenis piranti multimedia yang digunakan sebagai panduan sederhana 

dalam penyuluhan adalah Power Point. Power point merupakan piranti presentasi 

multimedia simple buatan Microsoft dan open office yang paling mudah 

pemakaiannya dan sudah sangat dikenal.  

Kelebihan Power point : 

a. Mudah dan simpel. 

b. Tersedia banyak pilihan template yang mudah dimodifikasi. 

c. Kompatibel dengan semua sisitem operasi. 

d. Dapat digunakan berulang – ulang. 

e. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata. 

f. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan 

ke sekolah. 

g. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 

Kekurangan Power Point : 

a. Ukuran file besar. 

b. Sedikit kesulitan saat dibuat CD autorun interaktif walau memakai 

viewer. 

c. Media menggunakan listrik sehingga apabila listrik padam media tidak 

dapat digunakan. 
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2.2 Kerangka Teori 

Berdasarkan uraian landasan teori diatas, maka kerangka teorinya dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka teori 

Sumber : Soekidjo Notoadmodjo ( 2003 : 12 ), Saifudin Azwar  ( 2006 : 33)  , 

Imam Fauzi   ( 2007, 45 ), dan Tay Vaughan ( 2008 : 2). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

                   : Variabel yang diteliti 

                   : Variabel yang tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yang diteliti yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas ( independen ) dalam penelitian ini adalah  

Multimedia Audio Visual sebagai Penyuluhan Interaktif sedangkan variabel 

terikatnya  ( dependen variabel ) adalah Pengetahuan Kesehatan Reproduksi.  

Selain itu dalam penelitian ini juga terdapat variabel pengganggu                

( confounding variabel ) yaitu jenis variabel yang berhubungan dengan variabel 

bebas dengan variabel terikat tetapi bukan variabel antara yang dalam penelitian 

 
VARIABEL BEBAS 

Penyuluhan Interaktif  Kesehatan Reproduksi : 
Menggunakan Multimedia Audio Visual 

VARIABELTERIKAT 
Pengetahuan Kesehatan 
Reproduksi Remaja 

VARIABEL PERANCU 
1. Umur Siswa 
2. Pendidikan 
3. Lingkungan Sekolah 
4. Peran Pihak Sekolah 
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ini adalah  umur siswa,pendidikan,lingkungan sekolah dan peran pihak sekolah. 

variabel tersebut merupakan variabel perancu karena variabel tersebut memenuhi 

syarat sebagai variabel perancu yaitu bukan merupakan variabel antara variabel 

terikat dan variabel bebas, variabel tersebut berhubungan dengan variabel bebas 

dan merupakan faktor dari variabel terikat yaitu pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja. 

Variabel perancu yang di duga dapat mempengaruhi hasil penelitian ini 

perlu dikendalikan. Variabel perancu tersebut dikendalikan dengan cara sebagai 

berikut : 

3.1.1 Umur Siswa 

Sikap guru merupakan salah satu variabel  perancu yang perlu 

dikendalikan agar hasil penelitian tidak bias. Variabel perancu ini dikendalikan 

dengan prosedur matching dengan cara memilih sampel penelitian yang berusia 

12-14 tahun dan masih duduk di kelas VIII SMP Negeri 2 Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali tahun 2010/2011.  

3.1.2 Pendidikan 

Variabel pendidikan dikendalikan dengan cara memilih sampel yang 

merupakan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali. 

3.1.3 Lingkungan Sekolah 

Variabel lingkungan sekolah dikendalikan dengan cara memilih sampel 

yang masih berada dalam satu lingkup sekolah yaitu VIII SMP Negeri 2 

Wonosegoro Kabupaten Boyolali. 
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3.1.4 Peran Pihak Sekolah 

Variabel peran pihak sekolah dikendalikan dengan cara memilih sampel 

yang masih dalam satu lingkup wilayah pendidikan sehingga peran pihak sekolah 

dalam memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi dianggap sama. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. 

Biasanya hipotesis ini dirumuskan dalam bentuk hubungan antara dua variabel, 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat (Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 45). 

Berdasarkan kajian teoritik di atas maka hipotesis dari  penelitian ini adalah 

Penyuluhan Menggunakan Multimedia Audio Visual Sebagai Penyuluhan 

Interaktif Mempunyai Pengaruh Dalam Meningkatkan Pengetahuan 

Kesehatan Reproduksi Siswa SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali 

Tahun 2010. 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian  

Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

eksperimen semu karena penelitian ini dilakukan di lapangan / di masyarakat, 

tidak adanya randomisasi ( randomization ), yang berarti pengelompokan anggota 

sampel  pada  kelompok  eksperimen  tidak  dilakukan  secara random. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Control-Group Pretest-

Post-Test-Design. Pendekatan ini sangat baik digunakan untuk evaluasi program 

pendidikan kesehatan  seperti penyuluhan kesehatan reproduksi dalam penelitian 

ini. Selain itu rancangan ini juga baik untuk membandingkan hasil intervensi 

program kesehatan. Dalam hal ini dilihat perbedaan pencapaian antara kelompok 
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eksperimen dengan pencapaian kelompok kontrol. Kontrol sangat penting 

peranannya dalam penelitian eksperimen dalam mencegah munculnya faktor – 

faktor yang sebenarnya tidak diharapkan berpengaruh terhadap variabel terikat 

serta berguna untuk menggambarkan secara kuantitatif hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat, sejauh mana tingkat hubungan antara kedua variabel. 

Desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Pengetahuan Kespro : 

 

  

 

Keterangan : 

X1 : Kelompok yang mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi 

menggunakan multimedia audio visual sebagai peyuluhan 

interaktif. 

X2 : Kelompok yang mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi dengan 

diskusi. 

O1: Pengukuran pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi sebelum 

mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi menggunakan 

multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif ( pre test ). 

 O2: Pengukuran pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi sesudah  

mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi menggunakan 

multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif ( post test ). 

O1                X1                 O2 
 
O3                X2                 O4 
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O3: Pre test siswa tentang kesehatan reproduksi kepada kelompok yang 

mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi dengan diskusi. 

O4: Post test siswa tentang pengetahuan kesehatan reproduksi kepada 

kelompok yang mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi dengan 

diskusi. 

Dalam hal ini kuesioner yang sama diujikan ( di teskan ) kepada kelompok 

responden yang sama sebanyak dua kali. Pada penelitian ini, tahap-tahap 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Pra Penelitian  

Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan guru kelas baik pada 

kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol tentang tujuan dan 

prosedur pelaksanaan penelitian. Kemudian dilakukan pengarahan untuk 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

3.3.2 Penelitian 

1. Kelompok Eksperimen 

Kelompok dengan intervensi pendidikan kesehatan tentang kesehatan 

reproduksi dengan multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif. Sampel 

kelompok intervensi / eksperimen ini adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 

Wonosegoro tahun 2010 Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Perlakuan 

yang diberikan kepada kelompok ini adalah sebagai berikut: 
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a. Pre-test 

Pre-test dilakukan untuk mengetahui skor awal siswa tentang pengetahuan 

kesehatan reproduksi  sebelum diberi intervensi menggunakan multimedia audio 

visual sebagai penyuluhan interaktif. 

b. Intervensi 

Intervensi yang diberikan yaitu pendidikan kesehatan tentang kesehatan 

reproduksi remaja  melalui multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif. 

Tahapannya adalah ceramah pembukaan, penyuluhan menggunakan multimedia 

audio visual sebagai penyuluhan interaktif  dan evaluasi. Intervensi diberikan satu 

kali yakni di minggu ke II. Multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif 

merupakan pendidikan kesehatan reproduksi  remaja yang cara penyampaian 

materinya disampaikan menggunakan kombinasi unsur media yang terdiri dari 

teks, grafis, foto, animasi, video dan suara sehingga siswa dapat menerima materi 

melalui indra penglihatan dan pendengaran secara bersama-sama. Dalam 

pelaksanaannya apabila ada materi yang tidak jelas peserta langsung bertanya 

tanpa menunggu penyampaian materi selesai. Item materi yang diberikan antara 

lain mengenai  organ reproduksi manusia, perkembangan seks remaja, menstruasi 

dan mimpi basah, pemeliharaan alat – alat reproduksi, masa subur dan kehamilan, 

remaja dan kontrasepsi, mitos – mitos tentang kesehatan reproduksi serta Penyakit 

Menular Seksual (PMS). 
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c. Post-test 

Post-test dilakukan untuk mengetahui skor akhir siswa, yang kemudian 

untuk melihat peningkatan pengetahuan siswa setelah dilakukan  pendidikan 

kesehatan menggunakan multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif. 

2. Kelompok Kontrol 

Sampel kelompok ini adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 

Wonosegoro tahun 2010 Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Perlakuan 

yang diberikan kepada kelompok ini adalah sebagai berikut: 

a. Pre-test 

Pre-test dilakukan untuk mengetahui skor awal siswa tentang pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi sebelum diberikan intevensi menggunakan metode 

diskusi. 

b. Intervensi 

Intervensi yang diberikan yaitu pendidikan tentang kesehatan reproduksi 

remaja melalui metode diskusi. Metode diskusi yaitu sebuah metode mengajar 

dengan cara bertukar pendapat secara lisan.. Diskusi dilakukan  sebanyak satu kali 

yaitu minggu ke II dengan tujuan untuk menyeimbangkan waktu perlakuan 

dengan kelas intervensi. 

c. Post-test 

Post-test dilakukan untuk mengetahui skor akhir siswa, yang kemudian 

untuk melihat peningkatan pengetahuan siswa. 
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3.3.3 Pasca penelitian 

Setelah melakukan penelitian, peneliti melakukan pengolahan dan analisis 

data untuk memperoleh hasil dari proses pengambilan data yang telah dilakukan 

serta melengkapi data-data yang masih diperlukan. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (Cholid 

Narbuko, 2005 : 119). Variabel  bebas dalam penelitian ini adalah Multimedia 

Audio Visual sebagai Penyuluhan Interaktif. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain (Cholid 

Narbuko, 2005 : 119). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengetahuan 

Kesehatan Reproduksi. 

3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

NO VARIABEL 
DEFINISI 
OPERASIONAL 

SKALA 
ALAT UKUR/TEKNIK 
PENGUKURAN 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Variabel 
bebas: 
Multimedia 
Audio Visual 
sebagai 
Penyuluhan 
Interaktif 

Pendidikan 
kesehatan 
reproduksi  
remaja yang cara 
penyampaian 
materinya 
disampaikan 
menggunakan 
kombinasi unsur 

Nominal Kuesioner 
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media yang terdiri 
dari teks, grafis, 
foto, animasi, 
video dan suara 
sehingga siswa 
dapat menerima 
materi melalui 
indra penglihatan 
dan pendengaran 
secara bersama-
sama. Dalam 
pelaksanaannya 
apabila ada materi 
yang tidak jelas 
peserta langsung 
bertanya tanpa 
menunggu 
penyampaian 
materi selesai. 
Item materi yang 
diberikan : 
1) Organ 

reproduksi 
manusia 

2) Perkembangan 
seks remaja 

3) Menstruasi 
dan mimpi 
basah 

4) Pemeliharaan 
alat – alat 
reproduksi 

5) Masa subur 
dan kehamilan 

6) Remaja dan 
kontrasepsi 

7) Mitos – mitos 
tentang 
kesehatan 
reproduksi 
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8) Penyakit 
Menular Seksual 
(PMS) 
(Bambang Dwi 
Setiyono, 2008 : 
5 ). 

2 Variabel 
Terikat: 
Pengetahuan 
Kesehatan 
Reproduksi 

Pemahaman 
responden dalam 
menjawab 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
kesehatan 
reproduksi  
remaja yang 
terdiri dari  30 
pertanyaan antara 
lain alat 
reproduksi laki-
laki dan 
perempuan, 
menstruasi dan 
mimpi basah, alat 
kontrasepsi, 
Penyakit Menular 
Seksual (PMS) & 
HIV /AIDS dan 
permasalahan 
kesehatan 
reproduksi 
remaja.( Soekidjo 
Notoadmodjo, 
2007 : 139 ). 

Ordinal Kuesioner. 
Skor penilaiannya 
sebagai berikut: 
Skor jawaban “Benar” : 
1 
Skor jawaban “Salah” : 
0 
Dengan kategori : 
1.Pengetahuan rendah: 

nilai 0-10 
2. Pengetahuan sedang: 

nilai 11-20 
3. Pengetahuan baik:  
    nilai 21-30 

 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Wonosegoro Kabupaten Boyolali yaitu sebesar 312 orang yang terdiri atas: 

a. Kelas VIII A berjumlah 45 siswa 



54 
 

 

 

b. Kelas VIII B berjumlah 44 siswa 

c. Kelas VIII C berjumlah 45 siswa 

d. Kelas VIII D berjumlah 44 siswa 

e. Kelas VIII E berjumlah 45 siswa 

f. Kelas VIII F berjumlah 44 siswa 

g. Kelas VIII G berjumlah 45 siswa 

Data mengenai populasi diperoleh dari daftar hadir siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2  Wonosegoro Kabupaten Boyolali tahun 2010/ 2011. 

3.6.2   Sampel Penelitian  

Penentuan besar sampel dengan populasi kecil yaitu kurang dari 10.000, 

menurut Soekidjo Notoadmodjo, ( 2005 : 92 ) dapat digunakan rumus : 

 

 

 

Keterangan :  

N :  Ukuran Populasi 

n : Ukuran Sampel 

d : Ketetapan yang diinginkan yaitu 0,1 atau           

90 % 

Berdasarkan rumus diatas, maka besar sampel minimal yang harus 

dipenuhi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                 
  
 

             N 
n = 
       1 + N (d2)  

             N 
n = 
       1 + N (d2)  
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             312    
  =          

        1 + 312 ( 0,12 ) 
 

= 75,7 

= 76 orang 

Jadi, besar sampel minimal yang harus dipenuhi dalam penelitian ini 

adalah 76 orang dengan tingkat kepercayaan 95% dan kesalahan menaksir 10% 

dari suatu kejadian yang sesungguhnya.  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode  

quota sampling yaitu suatu cara pengambilan sampel non random yang dilakukan 

dengan cara menetapkan sejumlah anggota sampel secara berjatah yang 

jumlahnya telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini jumlah sampel minimal 

yang harus dipenuhi adalah 76 orang. Teknik pengambilan sampel non random 

dengan cara ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya bias. 

Pada penelitian ini digunakan perbandingan jumlah antara kelompok 

eksperimen dan kontrol sebesar 1 : 1 atau masing – masing kelompok berjumlah 

38 orang. 

3.7 Sumber Data Penelitian 

Teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : 

3.7.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

responden yang meliputi data tentang umur responden, alamat responden, 

pengetahuan kesehatan reproduksi responden. 
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3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk dokumen yang 

diperoleh dari SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Data berupa nama 

dan jumlah siswa yang bersumber dari daftar hadir siswa kelas VIII tahun 2010/ 

2011 serta data jumlah penduduk usia remaja yang bersumber dari Profil 

Kesehatan Kabupaten Boyolali dan Profil Kesehatan Propinsi Jawa Tengah tahun 

2008. 

3.8 Instrumen  Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

multimedia audiovisual sebagai penyuluhan interaktif dan kuesioner. 

3.8.1 Multimedia Audio Visual sebagai Penyuluhan Interaktif 

Multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif merupakan inovasi 

baru dalam memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. Dalam 

media ini terdapat gabungan beberapa media seperti media gambar, grafik dan 

suara serta dalam penelitian ini juga digunakan beberapa alat indera untuk 

memahami materi  sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemahaman 

dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Selain itu melalui 

penyuluhan interaktif ini antara pemateri dan peserta penyuluhan bersifat aktif 

sehingga hal tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi atau dengan kata lain peserta penyuluhan dapat 

langsung bertanya tentang materi yang dianggap tidak jelas tanpa menunggu 

materi selesai disajikan. 

3.8.2 Kuesioner 



57 
 

 

 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif dalam 

meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. Kuesioner tentang 

pengetahuan mengarah pada tingkat pengetahuan siswa  tentang kesehatan 

reproduksi remaja. Dalam mengungkapakan pengetahuan kesehatan reproduksi 

remaja  digunakan pertanyaan – pertanyaan tertutup dengan jawaban benar dinilai 

( 1 ) dan untuk jawaban salah diberi nilai ( 0 ). 

3.9 Validitas dan Reliabilitas 

3.9.1    Validitas 

Uji validitas kuesioner diujikan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Juwangi Kabupaten Boyolali. Alasan mengapa dipilihnya sekolah tersebut karena 

sekolah tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Kesamaan 

tersebut antara lain terdapat pada daerahnya yang terletak di daerah pinggiran kota 

Boyolali dan masih memungkinkan untuk mengakses informasi seperti internet 

namun masih dalam kapasitas terbatas dan pengetahuan kesehatan reproduksinya 

juga dianggap sama karena di SMP 2 Juwangi juga mendapatkan pelajaran 

kesehatan reproduksi dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Biologi dan 

bimbingan konseling (BK). Adapun jumlah sampel pada uji validitas ini adalah 20 

responden. 

Dalam melakukan pengujian validitas instrumen pada penelitian ini 

digunakan uji korelasi person product moment, kemudian hasil akhirnya (r hitung) 

dibandingkan dengan r tabel. Kuesioner dianggap valid apabila r hitung > r tabel. 
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Berdasarkan uji validitas yang dilakukan dengan N= 20 taraf signifikansi 

5%, ke-30 pertanyaan dinyatakan valid. 

 

3.9.2 Reliabilitas 

 Suatu instrumen perlu diketahui apakah instrumen penelitian yang akan 

digunakan ini reliabel atau tidak. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana 

instrumen yang digunakan mempunyai ketepatan pengukuran untuk digunakan 

berkali-kali. Penentuan reliabilitas instrument, hasil coba ditabulasi dalam tabel 

dan dianalisis datanya dicari varian tiap item kemudian dijumlahkan menjadi 

varians total. Dinyatakan reliabel jika r alpha positif > r tabel. Berdasarkan uji 

reliabilitas, diketahui r Alpha (0,753) > r tabel (0,444) maka ke-30 butir soal 

tersebut dinyatakan reliabel. 

 

3.10     Teknik Pengambilan  Data 

Teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : 

3.10.1 Data Primer 

3.10.1.1 Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan yang digunakan untuk pengukuran 

keterampilan, pengatahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok ( Suharsismi Arikunto, 2006 : 123 ). 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 

akhir tentang pengetahuan kesehatan reproduksi siswa, tetapi dilakukan secara 

terpisah yaitu pada waktu sebelum perlakuan dan sesudah  perlakuan. 
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3.10.2 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten 

Boyolali. Data berupa nama dan jumlah siswa yang bersumber dari daftar hadir 

siswa kelas VIII tahun 2010 / 2011 serta data jumlah penduduk usia remaja yang 

bersumber dari Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali dan Profil Kesehatan 

Propinsi Jawa Tengah tahun 2008. 

3.11 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.11.1  Teknik Pengolahan Data 

Menurut Eko Budiarto, ( 2001 : 29 ) data yang sudah dikumpulkan 

merupakan data mentah yang harus diorganisasi sedemikian rupa agar dapat 

disajikan dalam bentuk tabel atau grafik sehingga mudah dianalisis dan ditarik 

kesimpulan. Pengolahan data merupakan proses yang sangat penting dalam 

penelitian. 

Kegiatan dalam pengolahan data meliputi beberapa tahapan, yaitu : 

1) Editing ( Pemeriksaan Data ) 

Proses editing ialah memeriksa data yang telah dikumpulkan baik 

berupa daftar pertanyaan, kartu atau buku register. 

2) Coding ( Pemberian Kode ) 

Pemberian kode bertujuan untuk mempermudah pengolahan. 

Sebaiknya pemberian kode dilakukan pada semua variabel. 

3) Entry Data 

Memasukkan data kedalam komputer. 

4) Tabulasi ( Penyusunan Data ) 
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Penyusunan data merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa 

agar dengan mudah dapat dijumlahkan, disusun dan ditata untuk 

disajikan dan dianalisis. 

3.11.2 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.11.2.1  Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan variabel – variabel 

yang disajikan dalam bentuk tabel, gambar, atau histogram. Analisis ini dilakukan 

pada masing – masing variabel, yaitu skor pengetahuan kesehatan reproduksi 

siswa baik pre-test maupun post-test pada kelompok eksperimen dan kontrol. 

3.11.2 .2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat 

pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi. Analisis dilakukan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi antara kelompok yang diberikan intervensi berupa 

multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif dengan yang tidak 

diberikan intervensi. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, dilakukan beberapa 

tahap uji statistik sebagai berikut: 

a.  Uji Normalitas Data 

Semua variabel dilakukan uji normalitas data karena berskala rasio. Uji 

normalitas data yang digunakan adalah Shapiro-Wilk  karena  jumlah sampel kecil 

≤ 50  . Apabila nilai probabilitas  > 0,05 maka data terdistribusi normal. Adapun 
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variabel yang diuji meliputi variabel pre-test dan post-test pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

b. Pengetahuan Pre-Test dan Post-Test pada Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

 Pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

tingkat pengetahuan pre-test dan post-test pada masing-masing kelompok 

penelitian yaitu eksperimen dan kontrol. Jika salah satu atau semua variabel (pre-

test dan post-test) masing-masing kelompok tidak terdistribusi dengan normal 

maka uji statistik yang digunakan adalah Wilcoxon  (Sopiyudin Dahlan, 2008:68). 

Namun jika semua variabel terdistribusi secara normal maka uji statistik yang 

digunakan adalah t-test paired (berpasangan) pada masing-masing kelompok 

penelitian. Apabila nilai probabilitas < 0,05 maka hipotesis alternatif diterima 

(Sopiyudin Dahlan, 2008:68). 

c. Uji Homogenitas Varians  

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui bahwa pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi pada saat pre-test pada kedua kelompok tidak 

terdapat perbedaan. Artinya, kedua kelompok berangkat dari skor pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi yang sama. Adapun uji yang dipakai adalah uji F, 

dan dikatakan bervariasi jika diperoleh nilai Equal Variances Assumed > 0,05. 

Namun jika diperoleh < 0,05 maka digunakan Equal Variances Not Assumed 

(tidak bervariasi) (Sopiyudin Dahlan, 2008:64). 
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d. Perbedaan Tingkat Pengetahuan Post-Test Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

 Jika data terdistribusi secara normal maka uji hipotesis yang digunakan 

adalah uji t-independent (tidak berpasangan). Namun jika ternyata semua atau 

salah satu variabel tidak terdistribusi normal, maka uji hipotesis alternatif yang 

digunakan adalah Mann-Whitney (uji non parametrik) (Sopiyudin Dahlan, 

2008:74). Kriteria yang digunakan apabila nilai probabilitas  < 0,05 maka Ha 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara 

nilai post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.   
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

 
4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini berada di SMP Negeri 2 Wonosegoro, Kelurahan 

Mongkrong, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. 

 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonosegoro pada Tahun Diklat 

2010/ 2011 tercatat mempunyai peserta didik sebanyak  773 siswa. Kegiatan 

belajar mengajar di SMP Negeri 2 Wonosegoro dibagi menjadi  19 rombel. Siswa 

kelas VIII secara keseluruhan berjumlah 312 yang dibagi menjadi 7 rombel. 

4.1.2 Karakteristik Responden 

4.1.2.1 Distribusi Responden Menurut Umur 

 Distribusi responden berdasarkan umur dapat digambarkan pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Menurut Umur 
 

N
o 
 

 

Umur 
(Tahun) 

  Kelompok  Jumlah Persentase 
Eksperimen Kontrol 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

1 12 4 10,53% 4 10,53% 8 10,53% 
2 13 29 76,32% 29 76,32% 58 76,32% 
3 14 5 13,15% 5 13,15% 10 13,15% 
 Jumlah 38 100% 38 100% 76 100% 

 

 Berdasarkan tabel distribusi responden menurut umur tersebut, diketahui 

bahwa pada kelompok eksperimen terdapat 4 responden (10,53%) yang berusia 12 

tahun, 29 responden (76,32%) yang berusia 13 tahun dan 5 responden (13,15%) 

yang berusia 14 tahun. Distribusi responden pada kelompok kontrol adalah 4 
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responden (10,53%) yang berusia 12 tahun, 29 responden (76,32%) yang berusia 

13 tahun dan 5 responden (13,15%) yang berusia 14 tahun. Secara keseluruhan 

responden yang berusia 12 tahun pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol sebanyak 8 responden (10,53%), usia 13 tahun sebanyak 58 responden 

(76,32%), dan usia 14 tahun sebanyak 10 responden (13,15%).  

4.1.2.2 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

 Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 
 

No Jenis  
Kelamin 

Kelompok Jumlah Persentae 
Eksperimen Kontrol 

Jum- 
Lah 

Persentase Jum- 
lah 

Persentase 

1 Laki-laki 16 42,11% 20 52,63 % 36 47,37 % 
2 Perempuan 22 57,89% 18 47,37% 40 52,63% 
 Jumlah 38 100% 38 100% 76 100% 

 
 Distribusi responden menurut jenis kelamin tersebar merata pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol . Jumlah responden yang berjenis 

kelamin laki-laki pada kelompok eksperimen sebesar 16 responden (42,11%) dan 

pada kelompok kontrol yaitu 20 responden (52,63%). Sedangkan responden yang 

berjenis kelamin perempuan pada kelompok eksperimen yaitu 22 responden 

(57,89%) dan pada kelompok kontrol yaitu 18 responden (47,37%).  

 Secara keseluruhan, responden yang berjenis kelamin laki-laki pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah 36 responden (47,37%) dan 

responden perempuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah 

40 responden (52,63%). 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Nilai Pengetahuan Awal (Pre-Test) Tentang Pengetahuan Kesehatan 

Reproduksi Pada Kelompok Eksperimen 

 Distribusi nilai pengetahuan awal (Pre-test) tentang pengetahuan 

kesehatan reproduksi pada kelompok eksperimen dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.3  Nilai Pengetahuan Awal (Pre-Test) Tentang Kesehatan Reproduksi 

Pada Kelompok Eksperimen 

Nilai Jumlah Persentase (%) 
11 2 5,3 
12 3 7,9 
13 6 15,8 
14 6 15,8 
15 9 23,7 
16 6 15,8 
17 3 7,9 
18 2 5,3 
19 1 2,6 

Jumlah 38 100 
Rata-rata 14,6597 

Simpangan Baku 1,92110 
 
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa distribusi nilai 

pengetahuan awal (pre-test) tentang kesehatan reproduksi pada kelompok 

eksperimen menunjukkan nilai tertinggi yaitu 19, sedangkan nilai terendah adalah 

11. Adapun rata-rata nilai pengetahuan awal tentang kesehatan reproduksi pada 

kelompok eksperimen sebesar 14,6597 sedangkan simpangan bakunya (standar 

deviasi) sebesar 1,92110.  

4.2.2 Nilai Pengetahuan Awal (Pre-Test) Tentang Kesehatan Reproduksi 

Pada Kelompok Kontrol  
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 Distribusi nilai pengetahuan awal (pre-test) tentang kesehatan reproduksi 

pada kelompok kontrol dapat digambarkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 Nilai Pengetahuan Awal (Pre-Test) Tentang Kesehatan Reproduksi  

Pada Kelompok Kontrol 

Nilai Jumlah Persentase (%) 
10 2 5,3 
11 2 5,3 
12 2 5,3 
13 8 21,1 
14 10 26,3 
15 7 18,4 
16 2 5,3 
17 4 10,5 
18 1 2,6 

Jumlah 38 100 
Rata-rata 14,0263 

Simpangan Baku 1,89575 
 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa distribusi nilai 

pengetahuan awal (pre-test) tentang kesehatan reproduksi pada kelompok kontrol 

menunjukkan nilai tertinggi yaitu 18, sedangkan nilai terendah adalah 10. Adapun 

rata-rata nilai pengetahuan awal tentang kesehatan reproduksi pada kelompok 

kontrol sebesar 14,0263, sedangkan simpangan bakunya (standar deviasi) sebesar 

1,89575.  

 

4.2.3 Nilai Pengetahuan Akhir (Post-Test) Tentang Kesehatan Reproduksi 

Pada Kelompok Eksperimen 

 Distribusi nilai pengetahuan akhir (post-test) tentang kesehatan reproduksi 

pada kelompok eksperimen dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 Nilai Pengetahuan Akhir (Post-Test) Tentang Kesehatan Reproduksi  
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Pada Kelompok Eksperimen 

Nilai Jumlah Persentase (%) 
23 1 2,6 
24 2 5,3 
25 6 15,8 
26 7 18,4 
27 12 31,6 
28 3 7,9 
29 4 10,5 
30 3 7,9 

Jumlah 38 100 
Rata-rata 26,7632 

Simpangan Baku 1,71534 
  

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa distribusi nilai 

pengetahuan akhir (post-test) tentang kesehatan reproduksi pada kelompok 

eksperimen menunjukkan nilai tertinggi yaitu 30, sedangkan nilai terendah adalah 

23. Adapun rata-rata nilai pengetahuan awal tentang kesehatan reproduksi pada 

kelompok eksperimen sebesar 26,7632, sedangkan simpangan bakunya (standar 

deviasi) sebesar 1,71534.  

4.2.4 Nilai Pengetahuan Akhir (Post-Test) Tentang Kesehatan Reproduksi 

Pada Kelompok Kontrol 

 Distribusi nilai pengetahuan akhir (post-test) tentang kesehatan reproduksi 

pada kelompok kontrol dapat digambarkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 Nilai Pengetahuan Akhir (Post-Test) Tentang Kesehatan Reproduksi 

Pada Kelompok Kontrol 

Nilai Jumlah Persentase (%) 
12 1 2,6 
13 3 7,9 
14 6 15,8 
15 8 21,1 
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16 7 18,4 
17 5 13,2 
18 4 10,5 
19 4 10,5 

Jumlah 38 100 
Rata-rata 15,7895 

Simpangan Baku 1,87671 
 
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa distribusi nilai 

pengetahuan akhir (post-test) tentang kesehatan reproduksi pada kelompok 

kontrol menunjukkan nilai tertinggi yaitu 19, sedangkan nilai terendah adalah 12. 

Adapun rata-rata nilai pengetahuan awal tentang kesehatan reproduksi pada 

kelompok eksperimen sebesar 15,7895, sedangkan simpangan bakunya (standar 

deviasi) sebesar 1,87671.  

4.2.5 Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Kelompok 

Eksperimen 

 Tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada kelompok 

eksperimen sebelum dan sesudah dilakukan intervensi dapat digambarkan pada 

tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel 4.7 Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Kelompok 

Eksperimen 

Tingkat Pengetahuan Pre-Test Post-Test 
Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Rendah 2 5,3% 0 0% 
Sedang 36 94,7% 0 0% 
Baik 0 0% 38 100% 
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 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi pada kelompok eksperimen yaitu responden dengan 

tingkat pengetahuan rendah sebesar 0 responden (0%) dan responden yang 

berpengetahuan sedang sebesar 38 responden (100%). Setelah dilakukan 

intervensi, diperoleh hasil bahwa tingkat pengetahuan responden meningkat 

menjadi baik sebesar 38 responden (100%).  

4.2.6 Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Kelompok 

Kontrol 

 Tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada kelompok kontrol 

dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Kelompok 

Kontrol 

Tingkat Pengetahuan Pre-Test Post-Test 
Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Rendah 2 5,3% 0 0% 
Sedang 36 94,7% 38 100% 
Baik 0 0% 0 0% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi pada kelompok kontrol saat pre-test terdapat 2 

responden (5,3%) dan 36 responden (94,7%) berpengetahuan sedang pada saat 

post-test . 

4.2.7 Hasil Uji Statistik 

 Tahapan uji statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.2.7.1  Uji Normalitas Data 
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 Adapun variabel yang diuji meliputi variabel pre-test dan post-test pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berikut ini adalah tabel rangkuman 

hasil uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Data 
 

Kelompok Waktu Pengujian Tes Nilai Probabilitas        
(p value) 

Eksperimen Pre-test 0,443 
Eksperimen Post-test 0,111 

Kontrol Pre-test 0,162 
Kontrol Post-test 0,130 

  

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai probabilitas (p value) pada 

kelompok eksperimen dan kontrol baik pre-test dan post-test lebih besar dari 0,05. 

Kelompok eksperimen, nilai p value pada pre-test yaitu 0,443, sedangkan pada 

post-test adalah 0,111. Sedangkan nilai p value pada pre-test kelompok kontrol 

yaitu 0,162 dan pada post-test adalah 0,130. Berdasarkan hasil uji normalitas yang 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua data terdistribusi normal dan bisa 

diuji hipotesisnya. 

 

 

4.2.7.2 Pengetahuan Pre-Test dan Post-Test pada Kelompok Eksperimen dan 

Kontrol 

 Sebelum melakukan uji statistik t-test tidak berpasangan yang digunakan 

untuk mengetahui apakah multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif 

mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi 

siswa sekolah menengah pertama (SMP), maka terlebih dahulu dilakukan uji 
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statistik t-test berpasangan (pre-test dan post-test) pada masing-masing kelompok 

penelitian, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Berdasarkan analisis uji t 

berpasangan pada kelompok eksperimen terdapat perbedaan pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi  pada siswa kelas VIII SMP yang signifikan antara pre-test 

dan post-test, karena nilai p 0,001 < 0,05. Hal sebaliknya terjadi pada kelompok 

kontrol, dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi pada siswa kelas VIII SMP pada saat pre-test dan 

post-test, karena diperoleh  nilai p 0,149 > 0,05. 

4.2.7.3  Uji Homogenitas Varians 

 Berdasarkan analisis uji F yang dilakukan untuk mengetahui homogenitas 

varians data skor awal pada kelompok eksperimen dan kontrol, maka diperoleh 

hasil bahwa nilai p 0,625. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung 0,625 > 0,05 

sehingga data skor awal pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kelompok 

eksperimen dan kontrol adalah sama yaitu antara kelompok eksperimen dan 

kontrol mempunyai skor awal pengetahuan sedang. 

 

4.2.7.4  Perbedaan Tingkat Pengetahuan Post-Test antara Kelompok 

Eksperimen dan Kontrol 

 Berdasarkan hasil analisis uji t-test tidak berpasangan antara post-test 

kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh nilai p 0,001 < 0,05. Hal ini berarti 

bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang 

signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Artinya bahwa Multimedia 

Audio Visual sebagai Penyuluhan Interaktif Mempunyai Pengaruh dalam 
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Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Siswa SMP Negeri 2 

Wonosegoro Tahun 2010. 
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BAB V 
PEMBAHASAN 

 

5.1 Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi  pada Kelompok 

Eksperimen dan Kontrol 

5.1.1 Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi  pada Kelompok 

Eksperimen  

 Berdasarkan hasil uji t-test berpasangan (pre-test dan post-test) pada 

masing-masing kelompok penelitian, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol 

dapat diketahui bahwa pada kelompok eksperimen terdapat perbedaan 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi  pada siswa kelas VIII SMP yang 

signifikan antara pre-test dan post-test. Hal sebaliknya terjadi pada kelompok 

kontrol, dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi pada siswa kelas VIII SMP pada saat pre-test dan 

post-test.  

Berdasarkan hasil uji t-test tidak berpasangan antara kelompok eksperimen 

dan kontrol, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi yang signifikan antara post-test kelompok 

eksperimen dan kontrol. Artinya, bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi sebelum dan sesudah dilakukan intervensi 

menggunakan multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif pada Siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2010 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif 
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mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi 

Siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali tahun 2010. 

 Hal ini membuktikan bahwa promosi kesehatan merupakan proses 

pendidikan yang tidak lepas dari proses belajar (Soekidjo Notoatmodjo, 2007:38). 

Dimana pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan adalah suatu penerapan 

konsep pendidikan di dalam bidang kesehatan. Konsep dasar pendidikan adalah 

suatu proses belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses 

pertumbuhan, perkembangan atau perubahan ke arah lebih dewasa, lebih baik dan 

lebih matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat                      

(Soekidjo Notoatmodjo, 2007 : 108). 

 Multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif  adalah suatu 

kombinasi berbagai unsur media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, animasi, 

video, dan suara yang disajikan secara interaktif dalam media pembelajaran. 

Gambar yang dimaksud di sini termasuk foto, lukisan/ gambar, dan sketsa 

(gambar garis). Tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk 

memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada responden (Azhar 

Arsyad, 2008: 113). Multimedia Audio Visual sebagai Penyuluhan Interaktif  ini 

mempunyai beberapa kelebihan, antara lain: 

1) Penyuluhan dengan multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif 

memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar karena dalam 

penyuluhan ini terdapat tanya jawab langsung antara penyuluh dengan siswa. Cara 

belajar yang baik adalah belajar yang disertai peran serta aktif. Penyuluhan 

Interaktif melibatkan siswa dalam proses belajar secara aktif. Kegiatan 
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penyuluhan kesehatan reproduksi dengan multimedia audio visual sebagai 

penyuluhan interaktif memperlihatkan peran petugas penyuluh dan interaksi antar 

siswa yang menonjol.   

2) Penyuluhan dengan multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif  

dapat memberikan umpan balik secara langsung. Umpan balik sangat penting 

untuk dilaksanakan (Ircham Machfoed, 2006:46). Umpan balik pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara membahas jawaban kuesioner yang sudah diberikan. Hal 

ini dapat menambah pengetahuan siswa sehingga dapat mengevaluasi jawaban 

masing-masing. Berdasarkan umpan balik yang telah dilakukan, diharapkan dapat 

memberikan umpan balik yang positif pada siswa.  

3) Penyuluhan dengan multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif  

melibatkan beberapa modalitas yaitu visual dan audio. Menurut De Porter dan 

Hercocki (2003:112), pengalaman-pengalaman yang melibatkan beberapa 

modalitas, yaitu penglihatan (visual), pendengaran (auditorial), dan gerakan 

(kinestetik) umumnya sangat jelas dalam memori, dan jika menyangkut lebih dari 

satu indera atau pengalaman akan lebih mudah diingat. 

4) Penyuluhan dengan multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif  

disertai dengan gambar-gambar. Gambar yang dimaksud di sini termasuk foto, 

lukisan/ gambar, dan sketsa (gambar garis). Tujuan utama penampilan berbagai 

jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan 

kepada responden (Azhar Arsyad, 2008: 113).  Menurut penelitian para ahli, yang 

paling banyak menyalurkan pengetahuan ke otak adalah mata. Kurang lebih 75% 

sampai dengan 87% dari pengetahuan manusia disalurkan oleh mata. Sedangkan 
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13% sampai dengan 25% lainnya tersalur melalui indera yang lain (Ircham 

machfoedz, 2006: 125).  

5) Multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif  ini didesain dengan 

sederhana berupa slide-slide yang dapat digunakan berulang-ulang. Bahasa yang 

digunakan juga mudah dimengerti sehingga siswa lebih mudah memahami isi 

materi yang disampaikan. 

5.1.2 Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi pada Kelompok Kontrol 

 Berdasarkan analisis, diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara pengetahuan pre-test dan post-test pada kelompok kontrol yaitu 

pada kelas VIII SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Hal ini 

disebabkan karena pada kelompok tersebut hanya diberikan intervensi berupa 

diskusi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. Kondisi yang demikian 

tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi dibandingkan dengan kelompok eksperimen. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

5.2.1 Keterbatasan dalam pengumpulan data 

 Kelemahan atau keterbatasan dalam proses pengumpulan data pada 

penelitian adalah: 

1) Mengingat  penelitian ini dilakukan lebih dari satu kali yaitu sebanyak 2 

kali, sehingga peluang untuk hilangnya subyek penelitian dikarenakan 

jenuh atau motivasi yang rendah semakin besar. 
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BAB VI 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa 

multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif mempunyai pengaruh yang 

positif dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi siswa SMP Negeri 

2 Wonosegoro tahun 2010. 

6.2 SARAN 

 Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti 

sampaikan, yaitu sebagai berikut : 

6.2.1 Kepada Pihak Sekolah 

 Sebaiknya pihak sekolah menggunakan multimedia audio visual sebagai 

penyuluhan interaktif dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi 

yang sehat bagi siswa SMP Negeri 2 Wonosegoro Kabupaten Boyolali. 

6.2.2 Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali 

 Sebaiknya multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif 

dijadikan bahan kajian dalam menentukan kebijakan penyuluhan yang dapat 

dilakukan dengan menggunakan multimedia audio visual sebagai penyuluhan 

interaktif untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 

6.2.3 Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali 

 Sebaiknya multimedia audio visual sebagai penyuluhan interaktif 

dipertimbangkan untuk digunakan dalam menyampaikan  materi pendidikan dan 

penyuluhan kesehatan ke terutama materi tentang kesehatan reproduksi. 

6.2.4 Kepada Peneliti Lanjutan 
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 Sebaiknya meneliti perbedaan tingkat pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi dengan media lain, sehingga media promosi kesehatan semakin 

berkembang. 

6.2.5 Kepada Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 Sebaiknya lebih meningkatkan keterampilan mahasiswa IKM dalam 

membuat media promosi kesehatan yang lebih inovatif, misalnya mengadakan 

pelatihan desain media promosi kesehatan yang diselenggarakan secara 

berkesinambungan. 
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Lampiran 7 

 

DAFTAR SAMPEL KELOMPOK EKSPERIMEN 
 

NO NIS NAMA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN KELAS 
1 4267 Fitri Wulandari 18 Februari 1997 P VIII B 
2 4293 Isnawati 15 Juli 1997 P VIII B 
3 4294 Ika Mudrikah 17 Mei 1997 P VIII B 
4 4304 Imroatus Solikhah 4 Agustus 1997 P VIII B 
5 4318 Isnaning Khikmah 12 Desember 1997 P VIII B 
6 4328 Istiqomah 10 Januari 1997 P VIII B 
7 4334 Istiyanah 30 Desember 1996 P VIII B 
8 4335 Janatun Umi Anisah 11 Januari 1997 P VIII B 
9 4375 Khabibatul Khasanah 17 Nopember 1997 P VIII B 
10 4383 Khoirul Jannah 19 Juli 1997 P VIII B 
11 4394 Lilik Widyawati 23 Desember 1997 P VIII B 
12 4399 Lilis Nuraini 19 Desember 1997 P VIII B 
13 4410 Linda Yuniyati 1 Juni 1997 P VIII B 
14 4421 Liya Eri Aristanti 14 Juni 1997 P VIII B 
15 4422 Mar'atul Apriyani 10 April 1997 P VIII B 
16 4425 Maratul Khasanah 21 Agustus 1997 P VIII B 
17 4438 Mauladina  17 Juli 1997 P VIII B 
18 4449 Meidini Martiningsih 25 Mei 1998 P VIII B 
19 4234 Mirna Wijayanti 20 Juni 1997 P VIII B 
20 4238 Misni 13 Juli 1996 P VIII B 
21 4241 Mukaromah 4 Oktober 1996 P VIII B 
22 4247 Mutmainah 6 Agustus 1996 P VIII B 
23 4249 Dedy Andriyan 7 Juni 1997 L VIII B 
24 4261 Dian Eka Wijaya 11 September 1997 L VIII B 
25 4292 Dwi Cahyono 2 Juni 1997 L VIII B 
26 4325 Dwi Yulianto 26 Juni 1997 L VIII B 
27 4350 Eko Haryanto 11 Juli 1997 L VIII B 
28 4359 Eko Prasetyo 22 Maret 1998 L VIII B 
29 4367 Erwanto 26 September 1996 L VIII B 
30 4368 Fajar Eko Cahyono 5 Juni 1997 L VIII B 
31 4369 Fajar Kurniawan Sandi 25 Juni 1997 L VIII B 
32 4371 Feri Irawan 04 September 1996 L VIII B 
33 4377 Feri Yudiwidiyanto 14 Agustus 1997 L VIII B 
34 4381 Fifin Edhi Suryanto 16 Februari 1997 L VIII B 
35 4398 Frida Wirawan 28 Oktober 1996 L VIII B 
36 4442 Gallih Ringga 12 September 1997 L VIII B 
37 4452 Galuh Joko Sugiarto 10 Juni 1997 L VIII B 
38 4277 Ganang Andrianto 22 Desember 1997 L VIII B 

 
 
 
 
 



83 
 
Lampiran 7 

 

 
DAFTAR SAMPEL KELOMPOK KONTROL 

 

NO NIS NAMA TANGGAL LAHIR JENIS 
KELAMIN KELAS 

1 4253 Adinda Widyaningsih 03 September 1996 P VIII F 
2 4257 Ambar Setiyowati 1 Januari 1997 P VIII F 
3 4279 Baiti Lianasari 22 Nopember 1997 P VIII F 
4 4298 Endah Safitri 10 Juni 1997 P VIII F 
5 4303 Fetty Ismari Astuti 6 Oktober 1997 P VIII F 
6 4331 Jumarsih 11 Januari 1997 P VIII F 
7 4332 Kartini 12 Maret 1997 P VIII F 
8 4338 Lusiana Elvita Olga 3 Desember 1997 P VIII F 
9 4376 Nita Miratusholikhah 11 Januari 1998 P VIII F 
10 4397 Pangestuti Ayu Saffira 3 Oktober 1997 P VIII F 
11 4401 Puji Astuti 3 Maret 1997 P VIII F 
12 4405 Retno Pamungkas 16 Mei 1997 P VIII F 
13 4408 Seli Setianingrum 5 Februari 1997 P VIII F 
14 4411 Sinta Fitriana  26 Januari 1997 P VIII F 
15 4430 Siti Fatimah 17 Agustus 1997 P VIII F 
16 4434 Siti Nurjanah 15 Mei 1998 P VIII F 
17 4444 Siti Solikhah 16 Februari 1997 P VIII F 
18 4450 Titin Widyasari 6 Februari 1997 P VIII F 
19 4030 Ade Putra Areza  17 April 1997 L VIII F 
20 4233 Ahmad Rohim 13 Maret 1997 L VIII F 
21 4236 Alfian Wahyu Praditya 19 Mei 1997 L VIII F 
22 4237 Anang Makruf 03 September 1997 L VIII F 
23 4240 Andika Bintang Cahyana 27 Februari 1997 L VIII F 
24 4255 Benni Hermanto 13 Agustus 1997 L VIII F 
25 4274 Dika Pratama 2 Desember 1997 L VIII F 
26 4288 Eko Yuliyanto 28 Juli 1997 L VIII F 
27 4313 Fajar Setiaji 12 Maret 1997 L VIII F 
28 4327 Jumiyono 5 Juni 1997 L VIII F 
29 4345 Kuswanto  7 Oktober1996 L VIII F 
30 4351 Mulyanto 11 September 1998 L VIII F 
31 4354 Reza Afianto 06 Nopember 1997 L VIII F 
32 4362 Supriyetno 23 Mei 1997 L VIII F 
33 4364 Tri Wahono 07 April 1996 L VIII F 
34 4365 Tri Widodo 24 April 1997 L VIII F 
35 4388 Trisno 25 Oktober 1996 L VIII F 
36 4400 Wahyu Budiyanto 15 September 1997 L VIII F 
37 4384 Hendri Saputra 24 Februari 1997 L VIII F 
38 4447 Nurdin 20 Desember 1997 L VIII F 

 
 
 
 



 

 

Uji Validitas san Reliabilitas Ujicoba Instrumen 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0

Excludeda 0 .0

Total 20 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.948 30

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Pengetahuan .85 .366 20
P2 .85 .366 20
P3 .50 .513 20
P4 .90 .308 20
P5 .50 .513 20
P6 .85 .366 20
P7 .70 .470 20
P8 .60 .503 20
P9 .45 .510 20
P10 .60 .503 20
P11 .55 .510 20
P12 .70 .470 20
P13 .80 .410 20
P14 .75 .444 20
P15 .75 .444 20
P16 .45 .510 20
P17 .55 .510 20
P18 .35 .489 20
P19 .25 .444 20
P20 .75 .444 20
P21 .65 .489 20
P22 .75 .444 20
P23 .50 .513 20
P24 .80 .410 20
P25 .75 .444 20
P26 .65 .489 20
P27 .75 .444 20
P28 .75 .444 20
P29 .70 .470 20
P30 .60 .503 20



 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Pengetahuan 18.75 72.092 .596 .946 
P2 18.75 72.092 .596 .946 
P3 19.10 70.937 .548 .946 
P4 18.70 72.853 .569 .946 
P5 19.10 71.358 .498 .947 
P6 18.75 72.724 .493 .947 
P7 18.90 71.674 .508 .947 
P8 19.00 71.158 .534 .946 
P9 19.15 70.871 .559 .946 
P10 19.00 68.842 .820 .943 
P11 19.05 70.576 .595 .946 
P12 18.90 70.095 .714 .945 
P13 18.80 72.379 .485 .947 
P14 18.85 71.924 .506 .947 
P15 18.85 71.503 .564 .946 
P16 19.15 70.134 .648 .945 
P17 19.05 71.629 .468 .947 
P18 19.25 70.934 .578 .946 
P19 19.35 71.713 .535 .946 
P20 18.85 71.713 .535 .946 
P21 18.95 71.208 .544 .946 
P22 18.85 69.818 .798 .944 
P23 19.10 70.200 .637 .945 
P24 18.80 72.274 .501 .947 
P25 18.85 71.818 .521 .946 
P26 18.95 71.313 .530 .946 
P27 18.85 69.608 .827 .944 
P28 18.85 70.871 .651 .945 
P29 18.90 69.253 .826 .944 
P30 19.00 69.053 .794 .944 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

19.60 75.937 8.714 30

 

 

 
 
 


