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ABSTRAK 

 

PERBEDAAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG KESEHATAN 

REPRODUKSI PADA SISWA BOARDING SCHOOL PONDOK 

PESANTREN MODERN AS-SALAAM DAN SISWA SMA NEGERI DI 

WILAYAH KECAMATAN KARTASURA 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hima Fitriana Dewi, J500090108, 2012 

 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak – kanak ke masa 

dewasa. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 55% remaja 

usia 15-19 tahun telah melakukan hubungan seksual. Perkembangan dan 

kematangan organ seksual menimbulkan dorongan seksual dan rasa ketertarikan 

pada lawan jenis. Hal ini didukung oleh pemahaman remaja mengenai kesehatan 

reproduksi yang masih kurang sehingga pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi bagi remaja sangat penting. 

Desain penelitian menggunakan metode penelitian observasional analitik 

dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 

sampai September 2012 bertempat di Boarding School pondok pesantren modern 

As-salaam dan SMA Negeri di wilayah kecamatan Kartasura. Teknik 

pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Perbedaan rerata tingkat 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dianalisis dengan uji Mann-Whitney 

dengan program SPSS 19.0 for windows. 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan rerata tingkat pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi antara Boarding School pondok pesantren As-

salaam (26,52) dan SMA Negeri di wilayah kecamatan Kartasura (27,87). Hasil 

uji Mann-Whitney menunjukkan significancy 0,000 (p<0,001). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa SMA Negeri lebih tinggi 

dibandingkan siswa Boarding school pondok pesantren modern As-salaam di 

wilayah kecamatan Kartasura. 

 

 

Kata kunci : Tingkat pengetahuan Kesehatan Reproduksi, Boarding School, 

SMA Negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

THE DIFFERENCE OF THE REPRODUCTIVE HEALTH KNOWLEDGE 

LEVEL BETWEEN STUDENTS OF ISLAMIC MODERN BOARDING 

SCHOOL AS-SALAAM AND STUDENTS OF PUBLIC SENIOR HIGH 

SCHOOL IN THE SUB-DISTRIC OF KARTASURA 

Medical Faculty of Surakarta Muhammadiyah University 

Hima Fitriana Dewi, J500090108, 2012 

 

Adolescence is a transitional period of childhood to adulthood. The result 

of some researches showed that aproximately 55% of 15-19 year adolescence 

have done sexual intercourse. Their sexual organs development and maturation 

arouse them to the sexual appeal toward the opposite sex. It is supported also by 

the adolescene lackness about the comprehension of the reproductive health that is 

absolutely essential to be known.  

The study design was analytic observational research using cross sectional 

analytic. It was conducted from August to September 2012 held in Islamic 

Modern Boarding School As-salaam and Public Senior High School in the sub-

distric of Kartasura. The sampling technique method was purposive sampling. The 

average level of knowledge differences about reproductive health were analyzed 

with the Mann-Whitney test with SPSS 19.0 for windows. 

The results showed average difference level of knowledge about 

reproductive health between Islamic Modern Boarding School As-salaam (26.52) 

and Public Senior High School in the sub-distric of Kartasura (27.87). Mann-

Whitney test results indicated significancee 0.000 (p <0.001). The results showed 

that the knowledge level of Public Senior High School student is higher than the 

Islamic Modern Boarding school As-salaam student in Kartasura sub-district area. 

 

 

Keywords: Level of knowledge Reproductive Health, Boarding School, Senior 

High School 

 



 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. 

Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak – kanak ke 

masa dewasa yang meliputi perubahan biologi, perubahan psikologi, dan 

perubahan sosial budaya (Notoatmodjo, 2007). Perubahan biologi terjadi lebih 

cepat dari perubahan psikologis yang menyebabkan labilitas emosi dan perilaku 

remaja. Apabila tidak terjalin komunikasi yang baik dengan orangtua dan 

lingkungannya, dapat menyebabkan konflik berkelanjutan dan akhirnya remaja 

terjerumus pada masalah sosial seperti tawuran, penyalahgunaan NAPZA, dan 

pergaulan bebas (Depkes RI, 2012). 

Pada masa remaja, individu juga mengalami perkembangan seksual. 

Kematangan organ seksual mulai berfungsi, baik untuk reproduksi (menghasilkan 

keturunan) maupun rekreasi (mendapat kesenangan). Karena adanya proses 

perkembangan inilah yang menimbulkan dorongan seksual dan rasa ketertarikan 

pada lawan jenis kelamin (Vitasandy, 2010).  

Faktor yang dapat mempengaruhi seorang remaja melakukan seks pranikah, 

karena ia didorong oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba segala hal yang 

belum diketahui yang berhubungan dengan seksualitas. Sumber informasi yang 

didapatkan bukan berasal dari lingkungan keluarga/orang tua, tetapi banyak  

didapatkan dari sumber lain yang kemungkinan diantaranya berasal dari buku, 

teman, gambar-gambar, film, VCD, situs internet bahkan diwujudkannya melalui 

pengalaman mereka sendiri, “Learning by doing” (Pratiwi, 2010; BKKBN, 2012) 

Penelitian di Amerika Serikat tahun 1995 terhadap remaja berusia 15-19 

tahun menunjukkan 55% remaja telah melakukan hubungan seksual dan 75% 

diantaranya melakukan aktivitas seksual tersebut di rumah orang tua (Nursal, 

2008). Sekitar 1 juta remaja pria dan 200.000 remaja wanita menyatakan secara 

terbuka bahwa mereka telah melakukan hubungan seksual. Dilaporkan oleh 

National Surveys of Family Growth bahwa 80% laki-laki dan 70% perempuan 

melakukan hubungan seksual pada masa pubertas dan 20% dari mereka 

mempunyai empat atau lebih pasangan. Ada sekitar 53% perempuan berumur 

antara 15-19 tahun melakukan hubungan seksual pada masa remaja, sedangkan 

jumlah laki-laki yang melakukan hubungan seksual sebanyak dua kali lipat 

daripada perempuan (Soetjiningsih, 2010; Emilia, 2008). 

Dari data yang diperoleh menurut Tanjung yang dikutip oleh Nursal (2008), 

menyatakan bahwa terlihat masih kurangnya pengetahuan remaja mengenai 

kesehatan reproduksi yang meningkatkan resiko terjadinya kehamilan tak 

diinginkan yang mengarah pada aborsi. 

Abortus atau aborsi adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi 

sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (Saifuddin, 2009). Data dari 

BKKBN menunjukkan angka aborsi di Indonesia sebesar 2,3 juta per tahun, yang 

penyebabnya karena alasan medis dan kehamilan tidak diinginkan seperti 

kegagalan kontrasepsi, kebutuhan hidup yang tak mencukupi, kehamilan remaja, 

dan aborsi spontan (Emilia, 2008). Sedangkan WHO memperkirakan 750.000 

sampai 1,5 juta aborsi dilakukan per tahun di Indonesia, 2.500 diantaranya 

berakhir dengan kematian. Data survei PKBI menunjukkan bahwa dari 2558 



 

 

kejadian aborsi tahun 1994, 58% terjadi pada remaja usia 15-24 tahun, dimana 

62% diantaranya belum menikah (Nursal, 2008). Penelitian BKKBN 

menunjukkan sekitar 30% aborsi dilakukan wanita usia 15-24 tahun. Pelaku 

aborsi yang kehamilannya di luar pernikahan tersebut, seperti di kalangan SMA, 

mahasiswi dan korban perkosaan (Depag RI, 2011). 

Tindakan seks pranikah juga mengakibatkan peningkatan kerentanan remaja 

terhadap berbagai macam penyakit, terutama yang berhubungan dengan kesehatan 

seksual dan reproduksi (Suryoputro dkk., 2006). 

IMS (Infeksi Menular Seksual), atau sering disebut PMS (Penyakit Menular 

Seksual) adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain 

melalui hubungan seksual seperti gonorhoe, sifilis, ulkus molle, kondiloma 

akuminata, herpes genital, dan HIV/AIDS (Price, 2005). HIV/AIDS merupakan 

kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh 

akibat infeksi oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang termasuk 

famili retroviridae. Penyakit ini mematikan dan belum ada obatnya Secara global, 

40% dari semua kasus infeksi HIV terjadi pada kaum muda yang berusia 15-24 

tahun Menurut Ditjen PPM & PL Depkes RI data HIV/AIDS terakhir (1 April-30 

Juni 2004) menunjukkan adanya 473 kasus HIV dan 838 kasus AIDS Data dari 

Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Surakarta pada bulan Maret 

2007, penderita HIV positif di Solo telah mencapai 64 orang (Sudoyo dkk., 2006; 

Emilia, 2008; Widodo, 2008; Syafar, 2009). 

Departemen kesehatan RI menyebutkan dari 220 juta penduduk, yang 

termasuk remaja berusia 10 – 19 tahun di Indonesia sekitar 43 juta atau 19,61 

persen sehingga pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi para remaja 

sangat penting (Depag RI, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman 

tentang kemungkinan pengaruh kesehatan reproduksi terhadap kesehatan secara 

luas belum dipahami karena kurangnya informasi yang benar mengenai kesehatan 

reproduksi (Emilia, 2008). 

Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa 

Boarding School pondok pesantren modern As-salaam dan siswa SMA Negeri di 

wilayah kecamatan Kartasura? 

Tujuan Penelitian 

Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada 

siswa Boarding School pondok pesantren modern As-salaam dan siswa SMA 

Negeri di wilayah kecamatan Kartasura. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Teori 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri maupun sikap dan perilaku setiap hari, sehingga 

dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan fakta yang mendukung tindakan 

seseorang (Notoatmodjo, 2007). 

 

  



 

 

2. Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan reproduksi secara umum menunjukkan pada kondisi kesejahteraan 

fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan 

sistem, fungsi, proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari 

penyakit dan kecacatan (Yanti, 2011).  

3. Siswa 

Menurut KBBI (2008) siswa adalah murid (terutama pada tingkat sekolah 

dasar dan menengah); pelajar:-- SMU. 

4. Remaja 

Masa remaja yang biasa digunakan istilah pubertas adalah masa transisi 

antara masa anak dan dewasa, dimana terjadi pacu tumbuh (growth spurt), timbul 

ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan 

psikologik serta kognitif (Soetjiningsih, 2010). 

5. Boarding School 
Boarding school atau yang biasa disebut dengan pondok pesantren adalah 

sekolah yang memiliki asrama, di mana para siswa hidup; belajar secara total di 

lingkungan sekolah. Karena itu segala jenis kebutuhan hidup dan kebutuhan 

belajar disediakan oleh sekolah dengan diutamakannya pelajaran agama islam 

(Depag RI, 1985). 

6. SMA Negeri 
Sekolah menengah atas (disingkat SMA; bahasa Inggris: Senior High 

School), adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di 

Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah 

menengah atas (SMA) merupakan lanjutan dari jenjang pendidikan dasar.  

7. Hipotesis 
Tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa Boarding 

School pondok pesantren modern As-salaam lebih tinggi daripada siswa SMA 

Negeri di wilayah kecamatan Kartasura. 

METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Boarding School Pondok Pesantren Modern 

As-salaam  dan SMA Negeri 1 Kartasura di wilayah kecamatan Kartasura pada 

bulan Agustus sampai November 2012.  

3. Subjek penelitian dan Teknik Sampling 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang memenuhi kriteria restriksi di 

Boarding School Pondok Pesantren Modern As-salaam dan SMA Negeri 1 

Kartasura di Wilayah kecamatan Kartasura dengan menggunakan metode 

purposive sampling. 

4. Kriteria Retriksi 

 Kriteria inklusi yang meliputi siswa yang tercatat aktif sekolah kelas XII IPA, 

siswa yang beragama Islam, siswa yang mendapatkan sumber informasi dari guru 

atau sekolah. Sedangkan Kriteria eksklusi meliputi siswa yang sakit saat 

dilakukan penelitian dan siswa yang berusia ≤ 15 tahun. 



 

 

 

5. Variabel Penelitian 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Asal sekolah yang meliputi Siswa 

Boarding School Pondok Pesantren As-salaam dan Siswa SMA Negeri di wilayah 

Kartasura sedangkan Variabel terikat pada penelitian ini adalah tingkat 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Boarding school adalah sekolah yang memiliki asrama dan diutamakannya 

pelajaran agama islam dengan sistem belajarnya secara klasik berdasarkan 

kurikulum sekolah yang dipakai yang berlaku secara nasional. SMA Negeri 

adalah sekolah lanjutan dari pendidikan dasar dengan tujuan meningkatkan 

pengetahuan siswa dalam ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan kesenian. 

Skala pengukuran yang digunakan adalah nominal. Alat ukur yang digunakan 

adalah kuesioner. Sedangkan Variabel terikat penelitian ini adalah tingkat 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang memiliki arti, pemahaman 

responden yang berkaitan tentang kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan 

proses reproduksi dan bukan sekedar terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi 

alat reproduksi. Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio. Alat ukur yang 

digunakan adalah kuesioner. 

7. Instrumen Penelitian 

Alat yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah kuesioner yang diambil dari 

tesis Efektivitas Metode Simulasi dan Metode Brainstorming Dalam Peningkatan 

Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja di SMPN Pekanbaru 

(Norlita, 2005). 

8. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian diuji statistik menggunakan uji t dua 

kelompok tidak berpasangan dengan program SPSS 19,0 for Windows, dengan 

syarat distribusi data harus normal (nila p>0,05). Jika distribusi data tidak normal 

(p<0,05) maka data ditransformasi dan diuji distribusi datanya. Selanjutnya, jika 

distribusi data tidak normal maka digunakan uji alternative Mann-Whitney. 

Interpretasi hasil dari uji t dua kelompok tidak berpasangan dikatakan bermakna 

jika nilai p<0,05 dan dikatakan tidak bermakna jika nilai p>0,05 (Dahlan, 2011). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tabel 4.1 

Deskripsi statistik responden berdasarkan umur 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer, September 2012 

 Dari tabel 4.1 diketahui bahwa berdasarkan pembagian kelompok umur, 

jumlah siswa terbesar terdapat pada umur 17 tahun (65 %) sebanyak 120 orang. 

Umur siswa N Persentase (%) 

15 tahun 

16 tahun 

17 tahun 

18 tahun 

1 

51 

120 

13 

0,5 

27,5 

65 

7 

Total 180 100 



 

 

Umur 17 tahun berdasarkan sifat dan ciri perkembangannya termasuk masa 

remaja lanjut yang memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap segala 

informasi yang berhubungan dengan seksualitas, khususnya tentang kesehatan 

reproduksi (BKKBN, 2012; Soetjiningsih, 2010). 

Tabel 4.2 

Deskripsi statistik responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis 

kelamin 

N 
N 

Total 

Persentase 

(%) 
SMA 

As-salaam 

SMA N 1 

Kartasura 

Perempuan 

Laki-laki 

49 

41 

70 

25 

119 

66 

64 

36 

Total 90 95 185 100 

Sumber: Data primer, September 2012  

 Dari tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah responden terbanyak terdapat pada 

siswa perempuan yaitu 119 orang (64 %). 

Tabel 4.3 

Deskripsi statistik responden berdasarkan asal sekolah 

Asal Sekolah N Persentase (%) 

SMA As-salaam 

SMA N 1 kartasura 

90 

95 

49 

51 

Total 185 100 

Sumber: Data primer, September 2012  

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa siswa SMA As-salaam kelas XII IPA 

sebanyak 90 orang (49 %) sedangkan siswa SMA Negeri 1 kartasura kelas XII 

IPA sebanyak 95 orang (51 %). 

Tabel 4.4 

Deskripsi statistik responden berdasarkan tingkat pendidikan orangtua 

Sumber:Data primer, September 2012 

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa tingkat pendidikan orangtua siswa 

terbanyak yaitu Perguruan Tinggi sebanyak 90 orang atau 49% dan SMA/SMK 

sebanyak 89 orang atau 48%. 

Analisis perbedaan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada 

siswa Boarding School pondok pesantren modern As-salaam dan siswa SMA 

Negeri di wilayah kecamatan kartasura. 

 

 

Tingkat 

pendidikan 

N N total Persentase 

(%) SMA 

As-salam 

SMA N 1 

Kartasura 

SMP 

SMA/SMK 

PT 

- 

27 

63 

6 

62 

27 

6 

89 

90 

3 

48 

49 

Total 90 95 185 100 



 

 

Tabel 4.5 

uji normalitas data (Kolmogorov-smirnov) 

 
Asal sekolah 

Kolmogorov-Smirnov 

 Frekuensi p. value 

Nilai Pengetahuan SMA As-salaam 

SMA N 1 Kartasura 

90 

95 

0,00 

0,00 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa uji normalitas yang digunakan adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS 19.0 for windows. Berdasarkan tabel 

8 hasil uji normalitas data diperoleh nilai p=0,00 untuk SMA As-salaam dan 

p=0,00 untuk SMA Negeri 1 Kartasura. Karena nilai p>0,05 maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa distribusi data tingkat pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi pada SMA As-salaam dan SMA Negeri 1 Kartasura memiliki 

distribusi data yang tidak normal. Selanjutnya ditransformasikan untuk 

menormalkan data yang distribusinya tidak normal (Dahlan,2011). 

Tabel 4.6 

Hasil analisis transformasi data (Kolmogorov-smirnov) 

 
Asal sekolah 

Kolmogorov-Smirnov 

 Frekuensi p. value 

Nilai Pengetahuan SMA As-salaam 

SMA N 1 Kartasura 

90 

95 

0,00 

0,00 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa proses transformasi data untuk 

menormalkan data yang distribusinya tidak normal yang telah di uji dengan 

Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS 19.0 for windows. Berdasarkan tabel 

8 hasil proses transformasi data diperoleh nilai p=0,00 untuk SMA As-salaam dan 

p=0,00 untuk SMA Negeri 1 Kartasura. Karena nilai p<0,05 maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel tran_ nilai berdistribusi tidak normal. Selanjutnya 

diuji alternatif dengan uji Mann-Whitney (Dahlan,2011). 

Tabel 4.7 

Hasil analisis uji Mann-Whitney perbedaan tingkat pengetahuan tentang kesehatan 

Reproduksi pada siswa Boarding School pondok pesantren modern As-salaam dan 

siswa SMA Negeri di wilayah kecamatan kartasura 

 Asal sekolah N Mean Std.deviation Median P 

Nilai pengetahuan SMA As-salaam 90 26,52 2,179 27,00 0,000 

 SMAN1 Kartasura 95 27,87 1,240 28,00  

Tabel 4.7 dan gambar 4.1 menunjukkan bahwa Interpretasi hasil dengan 

uji Mann-Whitney, diperoleh angka Significancy 0,000. Karena nilai P<0,05, dapat 

disimpulkan bahwa “ ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi yang bermakna antara SMA As-salaam dan SMA Negeri 1 Kartasura.” 

Perbedaan rata-rata tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dari 90 

siswa SMA As-salaam memperoleh nilai rata-rata 26,52 dan 95 siswa SMA 

Negeri 1 Kartasura memperoleh nilai rata-rata 27,87. Sehingga diperoleh hasil 

bahwa tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa SMA Negeri 

1 Kartasura lebih tinggi dari pada siswa SMA As-salaam. (Dahlan,2011).  



 

 

Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang perbedaan tingkat 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa Boarding School pondok 

pesantren modern As-salaam dan siswa SMA Negeri di wilayah kecamatan 

kartasura yang menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai 

November 2012 dengan menggunakan alat ukur kuesioner. 

Dalam penelitian ini data yang didapat harus diuji distribusi normalitasnya 

dengan nilai kemaknaan P>0,05. Didapatkan hasil P=0,000 sehingga data 

ditransformasikan agar diperoleh data yang distribusinya normal dengan nilai 

kemaknaan P>0,05. Karena uji normalitas kolmogorov-Smirnov menghasilkan 

nilai probabilitas (p) sebesar 0,000 maka uji t tidak berpasangan tidak digunakan 

karena tidak memenuhi syarat (data terdistribusi normal). Sehingga dipilih uji 

Mann-Whitney. Dari analisis uji Mann-Whiney diperoleh nilai signifikansi        

(p)= 0,000, karena nilai P<0,05, dapat disimpulkan bahwa “ada perbedaan 

bermakna tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa Boarding 

School pondok pesantren Modern As-salaam dan siswa SMA Negeri di wilayah 

kecamatan kartasura.” 

Pengambilan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 

responden. Hasil nilai dari siswa di SMA As-salaam dan SMA Negeri 1 

Kartasura yang mengerjakan kuesioner tentang kesehatan reproduksi 

dibandingkan dengan melihat nilai rata-rata yang didapat dari masing-masing 

sekolah. Hasil penelitian ini adalah “Tingkat pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi pada siswa SMA Negeri lebih tinggi daripada siswa Boarding School 

pondok pesantren As-salaam di wilayah kecamatan Kartasura”. Penelitian ini 

mengambil kelas XII IPA dengan pertimbangan siswa tersebut telah 

mendapatkan pelajaran tentang kesehatan reproduksi dasar pada saat kelas XI 

IPA. 

Uji normalitas yang digunakan adalah kolmogorov smirnov dengan 

program SPSS 19.0 for windows, dikarenakan besar sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini lebih dari 50 sampel. Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji 

distribusi normalitas data diperoleh nilai p=0,00. Karena nilai p<0,05 maka 

diambil kesimpulan bahwa distribusi nilai As-salaam dan SMA Negeri 1 

Kartasura tidak normal. Kemudian dilakukan transformasi data untuk 

menormalkan data yang distribusinya tidak normal. Interpretasi hasil 

transformasi dari uji normalitas kolmogorov-smirnov menghasilkan nilai 

probabilitas (p) sebesar 0,00. Karena nilai p kurang dari 0,05 maka diambil 

kesimpulan bahwa variabel nilai As-salaam dan SMA Negeri 1 kartasura 

berdistribusi tidak normal. Sehingga digunakan uji alternatif yaitu uji Mann 

Whitney yang termasuk dalam uji nonparametik (Dahlan, 2011). 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis uji Mann-Whitney menunjukkan 

significancy 0,000 (p=0,000) dengan median 26,52 dan rentang nilai minimum 

sampai maksimum adalah 21,0 sampai 30,0 pada SMA As-salaam sedangkan 

median pada nilai SMA Negeri 1 Kartasura adalah 27,87 dengan rentang nilai 

minimun sampai maksimun yaitu 23,0 sampai 30,0. karena nilai p<0,05 maka 

dapat diambil kesimpulan terdapat perbedaan rerata tingkat pengetahuan tentang 



 

 

kesehatan reproduksi pada siswa Boarding School pondok pesantren modern   

As-salaam dan siswa SMA Negeri di wilayah kecamatan Kartasura dimana 

tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi siswa SMA Negeri lebih tinggi 

daripada nilai pada siswa Boarding School pondok pesantren modern As-salaam. 

Setelah melihat hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa H0 (hipotesis tidak beda 

atau tidak ada hubungan) ditolak dan H1 (hipotesis ada hubungan) diterima. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi yang secara statistik bermakna antara siswa Boarding 

School pondok pesantren modern As-salaam dan siswa SMA Negeri di wilayah 

kecamatan Kartasura dengan nilai p=0,000 (Dahlan, 2011). 

Dalam tesis Norlita (2005) dari penelitian Cohen et all., 2002 tidak 

terdapatnya hubungan antara jenis kelamin dengan peningkatan skor 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, disebabkan remaja sangat 

antusias sehingga menimbulkan rasa ingin tahu remaja terhadap informasi yang 

akan mereka dengar berhubungan dengan perubahan atau permasalahan 

kesehatan reproduksi yang sedang mereka hadapi. Namun pada penelitian Fuadi 

(2001) dalam tesis Norlita, 2005 menyatakan bahwa setelah mendapatkan 

informasi siswa perempuan memiliki skor pengetahuan yang lebih tinggi 

dibanding siswa laki-laki. Hal ini dikarenakan pada umumnya siswa perempuan 

cenderung lebih memperhatikan pelajaran atau materi secara tekun dan serius 

dibanding dengan siswa laki-laki, apalagi materi yang dibahas tentang kesehatan 

reproduksi sehingga siswa laki-laki cenderung tidak serius. Penelitian Agha 

(2000) menyatakan remaja perempuan lebih mudah menerima informasi yang 

berhubungan dengan kesehatan reproduksi dibandingkan remaja laki-laki. Hal ini 

disebabkan remaja perempuan cenderung lebih memperhatikan informasi yang 

disampaikan dibandingkan remaja laki-laki yang sering tidak konsentrasi dan 

bermain pada saat informasi disampaikan. 

SMA As-salaam merupakan sekolah berasrama (Boarding School). Siswa 

yang belajar di sekolah berasrama berbeda dengan belajar disekolah biasa. Secara 

umum, orang tua menyekolahkan anak di sekolah berasrama dengan 

pertimbangan memiliki waktu belajar yang lebih panjang dan lebih fokus, 

memungkinkan anak untuk lebih mandiri dan lebih siap dalam mempersiapkan 

berbagai macam tantangan yang akan dihadapinya dimasa yang akan datang. 

Siswa boarding school di wajibkan untuk tinggal di lingkungan sekolah dan 

sekolah telah menyiapkan tempat untuk para siswa, kegiatan yang dilaksanakan 

selalu berada di area sekolah. Namun, kebanyakkan siswa boarding school 

mengalami masalah tersendiri untuk mengikuti jadwal kegiatan yang sangat 

padat dibandingkan saat siswa masih berada dirumah, siswa terlalu lelah dengan 

aktivitas diluar kegiatan sekolah, banyaknya tugas yang harus diselesaikan 

sehingga membuat siswa merasa memiliki waktu yang sangat terbatas untuk 

mengerjakan tugas (Depag RI, 1985; Zakiyah dkk., 2012). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa waktu siswa boarding school sangat terbatas untuk 

mengakses sumber-sumber informasi yang mereka butuhkan karena padatnya 

kegiatan yang dilakukan setiap harinya sedangkan pada SMA Negeri mereka 

lebih leluasa untuk mencari informasi dari berbagai sumber tanpa ada batasan 

waktu dan tempat. 



 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada 

siswa Boarding School pondok pesantren modern As-salaam dan siswa 

SMA Negeri di wilayah kecamatan Kartasura.  

2. SMA Negeri lebih tinggi tingkat pengetahuannya dibandingkan 

Boarding school pondok pesantren modern As-salaam. 

3. Hasil analisis uji Mann-Whitney menunjukkan significancy 0,000 

(p=0,000). Karena nilai P<0,05, dapat disimpulkan bahwa” Ada 

perbedaan bermakna tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

pada siswa Boarding School pondok pesantren modern  As-salaam dan 

siswa SMA Negeri di wilayah kecamatan Kartasura.” 

B. Saran 

1. Untuk pengelola Boarding school pondok pesantren modern As-salaam 

diharapkan dapat memberikan pelajaran tambahan atau ekstra khusus 

untuk menambah pengetahuan siswa. 

2. Untuk SMA Negeri 1 Kartasura perlu memberikan pengawasan yang 

lebih ketat pada siswa dalam mengakses berbagai sumber informasi 

untuk mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Adanya kendala birokrasi dalam pengambilan sampel di Boarding 

school pondok pesantren modern As-salaam. 

2. Peneliti tidak diperkenankan untuk membagi kuesioner kepada siswa 

Boarding school pondok pesantren modern As-salaam secara langsung 

sehingga tidak mengetahui proses dan kondisi siswa ketika 

mengerjakan soal-soal kuesioner.  

3. Adanya keterbatasan lokasi penelitian sehingga sesama responden sulit 

untuk dikondisikan. 
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