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BAB 4 

HASIL ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

 SMPN 26 Malang merupakan Sekolah Menengah Pertama Negri 

yang beralamatkan di Jl. Ikan Gurami No. 36, Tunjungsekar, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi sekolah ±4,2 km jauh dari 

jalan raya dan dekat dengan perkampungan warga.  Di SMPN 26 Malang 

sudah pernah dilakukan pembelajaran tentang kesehatan reroduksi remaja 

pada hari Jumat saat keputrian yang disampaikan oleh guru biologi, 

kegiatan ini didukung oleh petugas UKS dalam menyampaikan 

pembelajaran tentang kesehatan reproduksi remaja melalui ekstrakurikuler 

Palang Merah Remaja (PMR). Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 18 

Februari 2019 – 31 Maret 2019 yang dilakukan setiap 1x dalam seminggu 

yaitu pada setiap hari rabu. Pada minggu pertama responden diberikan soal 

pre test, minggu kedua dilakukan penyuluhan pendidikan kesehatan di 

SMPN 26 Malang, kemudian minggu ke tiga responden diberikan soal post 

test. 
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4.2 Data Umum  

 Hasil analisis data umum yang peneliti dapatkan pada penelitian ini 

berdasarkan jenis kelamin dan umur adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1  Hasil analisis data umum  
 

Karakteristik Responden 
Responden 

f (org) % 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 15 47% 

Perempuan 17 53% 

Umur   

13 tahun 11 34% 

14 tahun 21 66% 

Belum/pernah mendapatkan Informasi kesehatan reproduksi 

Belum 0 0% 

Pernah 32 100% 

Sumber Informasi   

Teman  0 0% 

Orangtua 0 0% 

Guru 32 100% 

Televisi  0 0% 

Radio 0 0% 

Petugas Kesehatan 0 0% 

Internet 0 0% 

Koran atau majalah 0 0% 

(Sumber: Data Primer, 2019) 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa responden pada penelitian ini 

sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sejumlah 17 responden 

(53%) dan hampir setengahnya 15 responden (47%) dengan usia sebagian 

besar adalah 14 tahun (66%) dan hampir setengahnya berumur 13 (34%).  

Berdasarkan tabel diatas dapat diinterprestasikan seluruh responden 

pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja dan 
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seluruh responden mendapatkan informasi kesehatan reproduksi remaja 

dari guru di sekolah (Arikunto, 2010). 

 

4.3 Data Khusus 

 Pada data khusus penelitian akan didiskripsikan tentang data 

responden  meliputi, analisis pengetahuan pre test responden, analisis 

pengetahuan post test responden, dan pengetahuan  pre test post test 

responden.  

4.3.1 Hasil analisis pengetahuan  pre test  siswa-siswi kelas 8C SMPN 

26 Malang. 

Tabel 4.2 Hasil analisis pengetahuan pre test siswa siswi kelas 8C 
SMPN 26 Malang. 

 

 
Pengetahuan 

Kesehatan Reproduksi 
Remaja 

Responden 

∑ % 

Pre test 

Baik 0 0% 

Cukup 23 Orang 72% 

Kurang  9 Orang 21% 

(Sumber: Data Primer, 2019) 

 Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan untuk pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja pada siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 Malang pada pre 

test tetap dengan kategori yang sama. Hasil pre test dari siswa-siswi kelas 

8C SMPN 26 Malang sebagian besar dengan kategori cukup 23 responden 

(72%) dan sebagian kecil dengan kategori kurang 9 orang responden (21%) 

(Arikunto, 2010 ) 
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4.3.2  Hasil analisis pengetahuan kesehatan reproduksi remaja post 

test  siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 Malang. 

Tabel 4.3 Hasil analisis pengetahuan kesehatan reproduksi remaja 
post test  siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 Malang. 

 

 
Pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja 

Siswa-siswi kelas 8C  

∑ % 

Post test 

Baik 27 Orang 84% 

Cukup 5 Orang 16% 

Kurang  0 0% 

(Sumber: Data Primer, 2019) 

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan untuk pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja pada siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 Malang bermigrasi 

pada kategori cukup dan baik serta tidak satupun responden yang berada 

kategori kurang. Hasil post test untuk siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 

Malang didapatkan hampir seluruh dengan kategori baik 27 orang (84%) 

dan sebagian kecil dengan kategori cukup 5 orang (16%) (Arikunto, 2010) 

4.3.3 Hasil analisis pengetahuan kesehatan reproduksi remaja pre 

test dan post test siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 Malang. 

Tabel 4.4 Hasil analisis pengetahuan kesehatan reproduksi remaja 
pre test dan post test siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 
Malang. 

 

Pengetahuan 
Kesehatan 
Reproduksi 
Remaja  

Siswa -Siswi kelas 8C SMPN 26 Malang 

Pre Test Post Test 

∑ % ∑ % 

Baik 0 0 % 27 Orang 84% 

Cukup 23 Orang 72 % 5 Orang 16% 

Kurang  9 Orang 21 % 0 0% 

Wilcoxon Z=-4,965             p=0,000 

(Sumber: Data Primer, 2019) 
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Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji Wilcoxon antara pre test dan post test 

pengetahuan kesehatan reproduki remaja siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 

Malang didapatkan p value sebesar 0,000 dimana α=0,05 dan nilai Z 

sebesar -4,965. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p value lebih kecil dari 

alpha sehingga H0 di tolak yang artinya ada pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi remaja siswa-siswi 

usia 13-14 tahun. 

 

4.4 Pembahasan  

4.4.1 Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja siswa-siswi kelas 8C 

SMPN 26 Malang sebelum diberikan pendidikan kesehatan. 

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan untuk pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja pada siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 Malang pada pre 

test tetap dengan kategori yang sama. Hasil pre test dari siswa-siswi kelas 

8C SMPN 26 Malang sebagian besar dengan kategori cukup 23 responden 

(72%) dan sebagian kecil dengan kategori kurang 9 orang responden 

(21%). Menurut Notoatdmodjo (2012) pengetahuan merupakan hasil dari 

tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap 

suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia 

yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Menurut 

Septiana (2014) pengetahuan bukanlah suatu ada dan yang lain tinggal 

menerimanya melainkan pengetahuan itu sebagai suatu pembentukan 
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yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami 

reorganisasi pemahaman baru. 

Pada penelitian ini faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

kesehatan reproduksi siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 Malang adalah faktor 

umur, pernah atau belum mendapatkan informasi tentang kesehatan 

reproduksi, dan sumber informasi,  

Pengetahuan yang kurang dipengaruhi oleh usia responden yakni 

sebagian besar adalah 14 tahun (66%) dan hampir setengahnya berumur 

13 (34%). Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Azwar (2009)  yang 

menyatakan bahwa umur merupakan variabel yang selalu diperhatikan 

dalam penelitian-penelitian epidemiologi yang merupakan salah satu hal 

yang mempengaruhi pengetahuan. Umur adalah lamanya hidup seorang 

dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Semakin tinggi umur 

seseorang, maka semakin bertambah pula ilmu atau pengetahuan yang 

dimiliki karena pengetahuan seorang diperoleh dari pengalaman sendiri 

maupun pengalaman yang diperoleh dari orang lain  

Menurut Notoatmodjo (2012) semakin tua umur semakin bijaksana 

karena semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal 

yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya. Pada orang yang 

sudah tua, tidak dapat diajarkan kepandaian baru kepadanya karena telah 

mengalami kemunduran baik fisik maupun mental.  Faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan menurut Azwar (2009) adalah umur, 

pendidikan dan pekerjaan. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari 
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segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa akan lebih 

dipercaya dari orang-orang yang belum tinggi  kedewasaannya. 

Pada penelitian ini sebagian besar responden berumur 14 tahun 

dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat 

berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang diperolehnya, tetapi 

pada umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan 

atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang. Maka dari itu, seorang 

remaja mungkin kurang mengetahui apa yang akan terjadi pada usia 

tersebut. Padahal banyak hal yang terjadi terhadap perubahan fisik, sosial 

maupun spiritualnya yang pada awalnya sulit diterima.  

Pernah atau tidak mendapatkan informasi mempengaruhi tingkat 

pengetahuan responden dimana seluruh responden pernah mendapatkan 

informasi tentang kesehatan reproduksi remaja sebanyak 32 orang (100%). 

Menurut Budiman (2013), Informasi merupakan teknik pengumpulan, 

menyiapkan, menyimpulkan, memanipulasi, menganalisis dan 

menyebarkan pengetahuan. Informasi juga didapatkan melalui pendidikan 

formal maupun non formal dan dapat memberikan dampak jangka pendek 

dalam perubahan atau peningkatan pengetahuan. Jika seseorang sering 

mendapatkan informasi tentang sesuatu maka akan menambah wawasan 

sedangkan seseorang yang tidak sering mendapatkan informasi maka tidak 

akan menambah wawasan. Dapat disimpulkan pada penelitian ini belum 

atau pernah mendapatkannya informasi dapat mempengaruhi pengetahuan 

yang dimiliki oleh reponden selain itu bila pernah mendapatkan informasi 
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jika tidak dilakukan secara sering dalam memperbaharui pengetahuan 

maka pengetahuan itu tidak akan meningkat. 

Berdasarkan tabel 4.1 seluruh responden sebanyak 32 responden 

(100%) mendapatkan informasi kesehatan reproduksi remaja dari guru di 

sekolah. Menurut Notoatmodjo  (2012), pengetahuan dipengaruhi oleh 

proses pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri dipengaruhi oleh subyek 

belajar, pengajar, metode yang digunakan untuk belajar, dan media yang 

digunakan untuk  belajar. Menurut Kustandi (2013), beberapa manfaat dari 

menggunakan media pembelajaran dapat memerpejelas penyajian pesan 

dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses 

serta hasil belajar siswa, media dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian siswa sehingga menimbulkan motivasi belajar.  

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadian dengan jalan potensi-potensi pribadinya, yaitu: rohani (pikir, 

karsa, cipta, dan hati nurani). Makin tinggi pendidikan seseorang makin 

mudah orang tersebut menerima informasi. Menurut Kurniawan (2016) 

dengan adanya peningkatan penggunaan media pada proses 

pembelajaran akan sangat bermanfaat bagi siswa dalam memahami materi 

pembelajaran. Dari penelitian ini dapat diasumsikan bahwa informasi yang 

diperoleh dari guru saja tidak cukup dalam menambah informasi maka 

diperlukannya pemanfaatan media pembelajaran yang tepat dalam proses 

pembelajaran. 

Dari data penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar cukup hal 

ini dikarenakan responden sebagian besar berumur 14 tahun serta 
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responden pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi 

remaja dari guru di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa pengalaman 

responden yang pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan 

reproduksi remaja dari guru disekolah berdampak pada pengetahuan 

responden dalam kategori cukup.  

4.4.2 Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja pada siswa-siswi 

kelas 8C SMPN 26 Malang sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan.  

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan untuk pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja pada siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 Malang bermigrasi 

pada kategori cukup dan baik serta tidak satupun responden yang berada 

kategori kurang. Hasil post test untuk siswa-siswi kelas 8C SMPN 26 

Malang didapatkan hampir seluruh dengan kategori baik 27 orang (84%) 

dan sebagian kecil dengan kategori cukup 5 orang (16%)  

Menurut Priyoto (2014) peningkatan pengetahuan pada responden 

sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa seseorang seringkali 

cenderung untuk menerima ucapan atau pandangan orang atau pihak lain 

dalam proses belajar mengajar, bila pandangan itu didukung oleh sebagian 

besar golongan atau kelompoknya, selanjutnya bila sudah menerima 

pandangan tersebut biasanya seseorang akan menyetujui bila sudah 

menerima pandangan tersebut. Menurut Septiana (2014). Menurut Rompas 

(2014) setelah diberikan intervensi berupa pendidikan kesehatan pada 

remaja di SMK Fajar Bolang Mongondow Timur, nilai rata-rata pengetahuan 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan yaitu 5,80 dan setelah diberikan 
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pendidikan kesehatan nilai rata-rata pengetahuan meningkat menjadi 9,14 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan skor rata-

rata pengetahuan remaja setelah pendidikan kesehatan. Peningkatan 

pengetahuan ini juga terjadi didukung penggunaan media informasi berupa 

leaflet , isi leaflet  berupa materi penyuluhan yang disampaikan dengan 

gambar dan warna serta menyajikan poin-poin materi pada leaflet di dalam 

kuisioner.  

Menurut Wahdini (2013) penyuluhan yang dilakukan dengan metode 

ceramah disertai media poster dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap 

responden. Menurut Yusuf (2014) media informasi merupakan salah satu 

komponen komunikasi sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju 

komunikan. Media informasi tidak dapat ditinggalkan untuk menyampaikan 

informasi penting pada masyarakat. Menurut Notoatmodjo (2012) informasi 

dapat diartikan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, 

pengalaman, atau instruksi. Semakin banyak informasi dapat 

mempengaruhi atau menambah pengetahuan sehingga menimbulkan 

kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. Majunya teknologi serta tersedianya 

bermacam-macam media massa dapat mempengaruhi pengetahuan 

masyarakat tentang inovasi baru.  

Dari uraian ini, dapat disimpulkan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap baiknya pengetahuan responden tentang kesehatan 

reproduksi adalah dari segi pendidikan itu sendiri mereka mendapatkan 

informasi tentang sistem reproduksi manusia padaa saat guru 
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menyampaikan pelajaran biologi, serta pada saat penyuluhan diberikan 

informasi melalui pemamparan materi tentang kesehatan reproduksi remaja 

yang meliputi sistem organ reproduksi dan cara menjaga kesehatan 

reproduksi remaja dan dibantu dengan media penyuluhan yaitu booklet 

yang berisikan materi tentang kesehatan reproduksi remaja.  

4.4.3 Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan 

kesehatan reproduksi remaja pada siswa-siswi kelas 8C SMPN 

26 Malang. 

 Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan hasil uji dengan Wilcoxon pada 

kelompok perlakuan didapatkan beda antara pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja pre test dan post test setelah dilakukan tindakan 

pendidikan kesehatan. Hasil post test pada responden didapatkan tidak ada 

responden dengan kategori kurang, 5 responden dengan kategori cukup 

dan 27 responden dengan kategori baik, ini menunjukkan adanya 

peningkatan kategori, yaitu responden berpindah pada kategori cukup dan 

baik.  

Menurut Rompas (2014) pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

tingkat pengetahuan dan sikap remaja tentang penyakit menular seksual di 

SMK Fajar Bolang Mongondow Timur menunjukkan bahwa pendidikan 

kesehatan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengetahuan 

dan sikap remaja tentang penyakit menular seksual dengan menggunakan 

uji wilcoxon  didapatkan nilai p value = 0,000.  Menurut Nurfitrianie (2008) 

dalam Septiana (2014) yang menyatakan keberhasilan dalam 

menyampaikan suatu informasi ditentukan oleh sifat dan mutu informasi 
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yang diterima dan dalam hal ini ditentukan sifat dan mutu dari informasi 

yang disampaikan peneliti kepada siswa. Menurut Notoatmodjo (2012) 

faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi hasil penelitian adalah 

persepsi, motivasi, dan pengalaman yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang.  

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan dapat 

meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi didukung oleh media 

informasi berupa booklet. Setelah dilakukannya pendidikan kesehatan 

reproduksi remaja melalui pemaparan materi dan media penyuluhan 

berupa booklet, responden dapat mudah memahami pengetahuan baru 

tentang kesehatan reproduksi remaja sehingga terjadi perubahan 

perubahan dari yang berpengetahuan cukup menjadi baik dan yang 

berpengetahuan kurang menjadi cukup.
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