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ABSTRAK 
Latar Belakang: Di Indonesia banyak kasus remaja usia 10-24 tahun yang 
berstatus belum menikah telah berhubungan seksual. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi terjadinya penyakit organ reproduksi akibat seks bebas adalah 
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh 
penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja di 
SMA PGRI 3 PURWAKARTA. Metode : Penelitian ini menggunakan quassi 
experimental, dengan  rancangan penelitian one group pre and post test design. 
Sample penelitian adalah siswa dan siswi kelas XI SMA PGRI 3 Purwakarta. 
Jumlah sampelnya 55 responden dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Pengumpulan data dengan memberikan kuisioner pre test, post test, dan 
post test 2 minggu setelah penyuluhan. Analisis data menggunakan uji friedman, 
Kemudian dilanjutkan dengan uji post hoc dengan menggunakan uji wilcoxon 
untuk mengetahui letak pengukuran yang berbeda. Hasil : Berdasarkan uji 
friedman dengan  derajat kemaknaan 5% pada variable tingkat pengetahuan pre 
test, post test, dan post test 2 minggu setelah penyuluhan diperoleh nilai P = 0,000 
(P<0,05). Kemudian dilanjutkan uji post hoc pada variable pre test dengan post 
test diperoleh nilai P = 0,000 (P<0,05), variable pre test dengan post test 2 minggu 
diperoleh nilai P = 0,000 (P<0,05), dan variable post test dengan post test 2 
minggu diperoleh nilai P = 0,000 (P<0,05). Kesimpulan : Terdapat pengaruh 
penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di 
SMA PGRI 3 Purwakarta. 
 
 
Kata Kunci : Penyuluhan, Pengetahuan, Kesehatan Reproduksi 
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ABSTRACT 

Background: In Indonesia, there were so many cases related to 10-24 aged 
adolescent who have done intercourse activity before married. One factor that 
causes reproduction organ diseases as consequences of free sex is knowledge 
about reproduction health. Objectives: To know the effect of mass education 
toward the level of adolescent’s reproduction health knowledge in SMA PGRI 3 
Purwakarta. Method: This research was using quassi experimental method with 
one group pre and post test design. The respondents of this research were 
eleventh grade students in SMA PGRI 3 Purwakarta. There were 55 respondents 
as samples which were chosen by purposive sampling. The data collection was 
done by giving pre test and post test questionnaires and also post test which was 
given two weeks after the mass education. The data was analyzed by using 
Friedman test which then continued with post hoc test by using Wilcoxon test to 
know the position of different measurement.Results: According to Friedman test 
with meaning degree as much as 5% on variable knowledge level of pre test, post 
test and post test which was given 2 weeks after the mass education, it is found 
that P = 0,000 (P<0,05). Next, it was continued by post hoc test on variable pre 
test and post test where the value of P = 0,000 (P<0,05) is obtained,  P = 0,000 
(P<0,05) is obtained for variable pre test and post test which was given 2 weeks 
after the mass education and P = 0,000 (P<0,05) is obtained for variable post test 
and post test which was given 2 weeks after the mass education. Conclusion: 
There is the effect of mass education toward the improvement of adolescent’s 
reproduction health knowledge in SMA PGRI 3 Purwakarta 
 
Keywords: mass education, knowledge, reproduction health  
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PENDAHULUAN 
Salah satu dalam  isu pembangunan yang penting pada saat ini adalah masalah 

kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi remaja yang menjadi 
perhatian utama. Masa remaja sebagai masa transisi membuat kondisi kejiwaan 
pada remaja masih labil, rendahnya pemahaman remaja tentang pengetahuan 
kesehatan reproduksi yang benar, serta seksualitas yang masih dianggap tabu 
memunculkan penyimpangan reproduksi, seperti seks pranikah, aborsi, dan 
HIV/AIDS (Imron, 2012).  

BKKBN (2008) mencatat bahwa fenomena yang juga ada dikalangan 
masyarakat Indonesia, yaitu sebagian remaja merasa tidak cukup nyaman 
bercerita dengan orang tuanya, terutama bertanya seputar masalah seks. Mereka 
lebih suka mencari tahu sendiri, melalui berbagai cara.  

Fenomena yang juga terjadi di Indonesia saat ini yaitu beberapa kasus remaja 
usia 10-24 tahun yang berstatus belum menikah telah berhubungan seksual, yakni 
3% pada laki-laki dan 1,1% pada perempuan. Lebih lanjut dapat diketahui pula 
bahwa umur pertama berhubungan seksual sudah terjadi pada usia yang sangat 
muda, yaitu 8 tahun. Hal ini dapat dicegah dengan adanya penyuluhan kesehatan 
reproduksi, di Jawa Barat sendiri penyuluhan kesehatan reproduksi baru tercapai 
21,5% ini sangat memprihatinkan, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu 
daerah dengan tingkat perkembangan teknologi yang cukup pesat (RISKERDAS, 
2010). 

Banyaknya remaja yang sudah melakukan hubungan seks diluar nikah maka 
akan banyak terjadi kasus-kasus penyimpangan kesehatan reproduksi pada 
remaja. Penyimpangan kasus kesehatan reproduksi itu sendiri diantaranya adalah 
banyaknya kasus HIV-AIDS (BKKBN, 2008). 

 UNAIDS (2011) menyebutkan bahwa di dunia didapatkan sebanyak 34 juta 
orang dengan HIV-AIDS. Ditjen PP & Kemenkes RI  mengumpulkan data, bahwa 
di Indonesia kasus HIV sebanyak 21.031 kasus, AIDS sebanyak 4.162 kasus. Di 
Wilayah Jawa Barat HIV 1.429 kasus, AIDS 211 kasus. Di Jawa Barat kasus 
HIV-AIDS terbanyak di daerah Bandung yaitu sebanyak 309 kasus, diikuti oleh 
Indramayu dengan HIV sebanyak 178 kasus, AIDS dengan 49 kasus, di 
Purwakarta terdapat 12 kasus AIDS. Selebihnya tersebar di 13 kabupaten di Jawa 
Barat. Dalam laporan ini juga menyebutkan bahwa presentasi penularan terbanyak 
melalui heteroseksual yaitu sebanyak 49,5% (Depkes, 2011). 

Dari wawancara guru BK SMA PGRI 3 purwakarta diketahui pada tahun 2011 
telah dilaporkan bahwa ada 5 kasus perilaku seks menyimpang yaitu 
tertangkapnya siswa yang menjadi wanita panggilan, kemudian pada tahun 2012 
dilaporkan bahwa ada 3 kasus perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh 
siswa dan siswi yang telah melanggar norma yang ada yaitu melakukan hubungan 
seksual diluar nikah. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang 
ditujukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan 
pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMA PGRI 3 Purwakarta. 
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TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Notoadmojo (2010) promosi kesehatan yang dalam hal ini adalah 

penyuluhan, mempunyai dua pengertian. Pengertian promosi kesehatan yang 
pertama adalah sebagai bagian dari tingkat pencegahan penyakit. Sedangkan yang 
kedua promosi kesehatan diartikan sebagai upaya memasarkan , 
menyebarluaskan, mengenal atau menjual pesan-pesan kesehatan sehingga 
masyarakat mau menerima perilaku kesehatan yang pada akhirnya mau berprilaku 
sehat. Metode dan Media Promosi Kesehatan  

Dalam bukunya Maulana (2009) juga menyebutkan bahwa metode promosi 
kesehatan terbagi menjadi dua macam yakni :   
a. Metode didaktif didasarkan atau dilakukan secara satu arah atau one way 

method. Tingkat keberhasilan metode didaktif sulit dievaluasi karena peserta 
didik bersifat pasif dan hanya pendidik yang aktif (misalnya ceramah, film, 
leaflet, buklet, poster, dan siaran radio (kecuali siaran radio yang bersifat 
interaktif, dan tulisan di media cetak). 

b. Metode sokratik dilakukan secara dua arah atau two ways method. Dengan 
metode ini, kemungkinan antara pendidik dan peserta didik bersikap aktif dan 
kreatif (misalnya, diskusi kelompok, debat, panel, forum, buzzgroup, seminar, 
bermain peran, sosiodrama, curah pendapat (brain storming), demonstrasi, 
studi kasus, lokakarya, dan penugasan perorangan. 

Kesehatan reproduksi diartikan sebagai suatu kondisi yang menjamin bahwa 
fungsi reproduksi, khususnya proses reproduksi, dapat berlangsung dalam 
keadaan sejahtera fisik, mental maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari 
penyakit atau gangguan fungsi alat reproduksi (Emilia, 2008). 

Dalam buku Yanti (2011) juga mengungkapkan hal yang serupa yakni Upaya 
promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada 
masa remaja, dimana terjadi peralihan dari masa anak menjadi dewasa, dan 
perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu relative 
cepat. 

Masa Remaja merupakan masa pertumbuhan anak menjadi dewasa, masa 
terjadi perkembangan seksual atau masa dalam kehidupan yang dimulai dengan 
timbulnya sifat-sifat seksual sekunder yang pertama sampai pada akhir 
pertumbuhan somatik (Abdoerrachman dkk, 2007). 

Secara klinis pubertas mulai dengan timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder. 
Pubertas pada wanita mulai kira-kira pada umur 8-14 tahun dan berlangsung 
kurang lebih selama 4 tahun. Kejadian yang penting dalam pubertas ialah 
pertumbuhan badan yang cepat,timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder, menarche, 
dan perubahan psikis (Prawiroharjo, 2009). 

Dalam bukunya Sherwood (2001) menyebutkan bahwa pada masa pubertas 
remaja terdapat perubahan fisik yang diikuti dengan tanda seks primer dan 
sekunder. 

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan terjadi setelah orang melakukan 
penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca 
indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 
Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 
seseorang. Berdasarkan pengalaman dan penelitian, perilaku yang didasari oleh 
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pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 
pengetahuan (Notoatmodjo, 2007). 

Menurut Suzuki, Motoshahi & Kaneko (2006) ketika para remaja tidak 
mempunyai pengetahuan kesehatan reproduksi dari sumber yang benar maka 
tingkat terjadinya hubungan seksual menyimpang akan lebih besar. maka dari itu 
tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi perlu ditanamkan sejak dini kepada 
para remaja. Memadainya pengetahuan kesehatan reproduksi menurut 
Tjiptaningrum (2009) yang didapat baik melalui penyuluhan, aktifnya partisipasi 
orangtua dalam mengarahkan perkembangan remaja, ada pengaruh agama dapat 
mencegah praktek-praktek penyimpangan kasus sexual. Seperti yang dikutip oleh 
Santelli, Ott, Lyon & Summers (2006) “Semakin tinggi pengetahuan remaja 
mengenai kesehatan reproduksi, maka semakin tinggi pula kemungkinan remaja 
menghindari hubungan seksual pranikah.  

METODE 
Penelitian ini menggunakan quassi experimental, dengan  rancangan 

penelitian one group pre and post test design. Sample penelitian adalah siswa dan 
siswi kelas XI SMA PGRI 3 Purwakarta. Jumlah sampelnya 55 responden dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan memberikan 
kuisioner pre test, post test, dan post test 2 minggu setelah penyuluhan. 
Pengolahan data dengan komputerisasi menggunakan perangkat lunak program 
Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 19. Analisis data 
menggunakan uji friedman, Kemudian dilanjutkan dengan uji post hoc dengan 
menggunakan uji wilcoxon untuk mengetahui letak pengukuran yang berbeda. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) 3 Purwakarta dengan alamat JL. Veteran Gang 
Beringin No. 216, kecamatan Purwakarta, Kota Purwakarta Propinsi Jawa Barat 
 Pengambilan data dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2012. Terdapat 55 
responden yang diberi perlakuan (penyuluhan). Pengambilan data dilakukan 
dengan memberikan kuisioner pre test dan post test dalam waktu yang bersamaan. 
Sebelumnya peneliti memberikan pengarahan dan inform concent kepada 
responden supaya responden dapat mengikuti jalannya penelitian dengan benar. 
Setelah 2 minggu sejak diberikan perlakuan (penyuluhan), responden kembali 
diberikan kuisioner post test. Data yang didapat kemudian diolah secara 
kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penelitian ini. 
Adapun hasilnya disajikan dalam tabel berikut: 
1. Karakteristik responden 

a. Menurut Usia 
Tabel 4.1 Deskripsi responden menurut usia 

UsiaResponden N % 

16 34 61,8 
17 21 38,2 
Total 55 100 

(Sumber, data primer 2012) 
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Pada Tabel 1. Responden terbagi dalam 2 kelompok usia. Yaitu 16 tahun 
sebesar 33,7% atau sebanyak 34 responden. Sedangkan yangberusia 17 tahun 
sebanyak 20,8% atau sebesar 21 responden. 

b. Menurut jenis kelamin 
Tabel 4.2 Deskripsi responden menurut jenis kelamin 

JenisKelamin N % 

Laki-laki 12 21,8 

Perempuan 43 78,2 

Total 55 100 

(Sumber, data primer 2012) 
Pada tabel 2. Dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebesar 78,2% atau sebanyak 43 responden. Sedangkan laki-
laki yaitu sebesar 21,8% atau sebanyak 12 responden. 

2. Analisis Distribusi Data 
Setelah melakukan pengambilan data, peneliti melakukan uji normalitas. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh pada 
penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas ini 
dilakukan untuk mengetahui apakah populasi pada penelitian ini memiliki 
sebaran data yang normal sehingga sampel yang diambil dapat mencerminkan 
populasinya. Untuk mengetahui distribusi data penelitian ini menggunakan 
kolmogorov-smirnov test sebab sampelnya lebih dari 50 (Dahlan, 2011). 

 
Tabel 4.3 Hasil uji normalitas distribusi nilai pre test, post test, dan post test 

setelah 2 minggu perlakuan 
 Nilai Pre Test Nilai Post Test Nilai Post Test 2 minggu 

Statistic 0,134 0,104 0,163 

Df 55 55 55 

Sig. 0,016 0,200 0,001 

(Sumber, data primer 2012) 
Diperoleh nilai p = 0,016 pada nilai pre test, p = 0,200 pada nilai post test, 

dan p = 0,001 pada nilai post test 2 minggu setelah diberi perlakuan 
(penyuluhan). Dari data nilai pre test dan post test setelah 2 minggu nilai 
keduanya  p < 0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi data tidak 
normal. Sedangkan pada nilai post test, nilai p > 0,05 maka data ini 
merupakan data normal. 

Peneliti merencanakan untuk menganalisis data ini menggunakan 
repeatedANOVA, tapi dari 3 data yang diperoleh 2 data ini tidak memenuhi 
syarat uji repeated ANOVA. Oleh karena itu diambil keputusan 
untukmemakai uji alternatifnya, yaitu Friedman (Dahlan, 2011) 
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Tabel 4.4 Distribusi Nilai Mean dan Median 
 N Mean Median 

(minimum-maksimum) 

Pengetahuan sebelum 
penyuluhan 

55 51,98 55(11-88) 

Pengetahuan sesudah 
penyuluhan 

55 69,84 72(33-100) 

Pengetahuan 2 minggu 
sesudah penyuluhan 

55 82,20 83(50-100) 

 (Sumber, data primer 2012) 
Dari data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pengetahuan sebelum 

penyuluhan adalah 51,98 dengan nilai median sebesar 55, nilai minimum 11 
dan nilai maksimum 88.Rata-rata nilai pengetahuan sesudah dilakukan 
penyuluhan sebesar 69,84 dengan nilai median sebesar 72, nilai minimum 33 
dan nilai maksimum 100, sedangkan rata-rata nilai pengetahuan 2 minggu 
sesudah dilakukan penyuluhan adalah 82,50, dengan nilai median 83, nilai 
minimum 50 dan nilai maksimum 100. 

3. Analisis pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan kesehatan 
reproduksi pada remaja SMA PGRI 3 Purwakarta. 

Tabel 4.5Hasil uji analisis Friedman nilai pre test, post test, dan post test 
setelah 2 minggu 

Variabel Tingkat Pengetahuan 

Pre Test Post Test Post Test 2 minggu 

N 55 55 55 

Mean Rank 1,08 2,10 2,82 

P Value 0,000 

 (Sumber, data primer 2012) 
Dari hasil uji Friedman diperoleh nilai p = 0,000 karena nilai p < 0,05, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  “paling tidak terdapat perbedaan 
nilaitingkat pengetahuan dari dua set data”. 

Untuk mengetahui adanya perbedaan diantara tiga pengukuran pada nilai 
tingkat pengetahuan maka digunakan uji analisis post hoc, analisis post hoc 
untuk uji friedman adalah dengan uji wilcoxon. 
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Tabel 4.6Hasil analisis uji wilcoxon nilai pre test dan post test tingkat 
pengetahuan 

 N Positive Rank Ties Negative Rank 

Pre Test – Post Test 55 49 6 0 

P Value 0,000 

(Sumber, data primer 2012) 
Dari hasil uji wilcoxon menunjukkan perbandingan pengetahuan sebelum 

dan sesudah penyuluhan. Terdapat 49 responden dengan hasil pengetahuan 
setelah penyuluhan lebih baik dari sebelumnya, 6 responden memiliki 
pengetahuan yang tetap, untuk pengetahuan yg lebih rendah setelah diberikan 
penyuluhan, tidak didapatkan. Dengan uji wilcoxon, diperoleh nilai 
significancy 0,000 (p < 0,05), dengan demikian dapat disimpulkan “terdapat 
perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum penyuluhan  dengan 
sesudah penyuluhan”. 

Tabel 4.7 Hasil anailisis uji wilcoxon nilai pre test dan post test setelah 2 
minggu diberikan penyuluhan. 

 N Positive Rank Ties Negative Rank 

Post Test 2 minggu – Pre Test 55 52 3 0 

P Value 0,000 

  (Sumber, data primer 2012) 
Dari hasil uji wilcoxon didapatkan perbandingan pengetahuan sebelum 

penyuluhan dan 2 minggu sesudah dilakukan penyuluhan. Terdapat 52 
responden mempunyai pengetahuan yang lebih baik dari sebelum dilakukan 
penyuluhan. 3 responden memiliki pengetahuan yang sama antara sebelum 
diberi penyuluhan dan 2 minggu setelah dilakukan penyuluhan, sedangkan 
responden yang memiliki pengetahuan lebih rendah dibandingkan sebelum 
penyuluhan tidak didapatkan. Dengan uji wilcoxon, diperoleh nilai 
significancy 0,000 (p < 0,05), dengan demikian dapat disimpulkan “terdapat 
perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum penyuluhan  dengan 2 
minggu sesudah dilakukan penyuluhan” 
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Tabel 4.8 Hasil analisi uji wilcoxon nilai post test dan post test sesudah 2 
minggu dilakukan penyuluhan. 

(Sumber, data primer 2012) 
Dari hasil uji wilcoxon didapatkan perbandingan pengetahuan 2 minggu 

setelah dilakukan penyuluhan dan sesudah dilakukan penyuluhan. 
Pengukuran 2 minggu setelah penyuluhan, didapatkan 38 responden 
mempunyai pengetahuan yang lebih baik dari sesudah dilakukan penyuluhan, 
17 responden memiliki pengetahuan yang sama antara sesudah penyuluhan 
maupun 2 minggu setelah penyuluhan, sedangkan responden yang memiliki 
pengetahuan lebih buruk dari sesudah penyuluhan tidak didapatkan. Dengan 
uji wilcoxon, diperoleh nilai significancy 0,000 (p < 0,05), dengan demikian 
dapat disimpulkan “terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara 2 
minggu sesudah dilakukan penyuluhan dengan sesudah penyuluhan”. 

 
Teori yang dikemukakan oleh Notoadmojo (2007) penyuluhan kesehatan 

merupakan media promosi kesehatan yang dapat mempengaruhi pengetahuan 
seseorang. Beensley dan Fisher (2008) mengungkapkan bahwa pendidikan 
kesehatan memang menyampaikan informasi dengan harapan bahwa peserta didik 
akan mempelajarinya dan dapat mempengaruhi pengetahuannya. RISKESDAS 
(2010) juga mengatakan dengan adanya penyuluhan dapat meningkatkan 
pengetahuan, selain itu dapat mencegah fenomena penyimpangan kasus kesehatan 
reproduksi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan nilai responden 
setelah dilakukan penyuluhan. Dilihat dari nilai rerata pre test yang lebih rendah 
daripada nilai rerata post test setelah penyuluhan. Hal ini menunjukkan bahwa 
penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada remaja memiliki peran menambah 
tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 

Dalam penelitian ini juga didapatkan perbedaan yang signifikan  pada hasil 
post testsetelah penyuluhan dengan hasil post test setelah 2 minggu dilakukan 
penyuluhan. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh responden merasa terpacu 
untuk mengetahui lebih lanjut tentang kesehatan reproduksi sehingga responden 
mencari kembali  informasi lebih setelah dilakukan penyuluhan. Sehingga post 
test setelah 2 minggu dilakukan penyuluhan nilainya sedikit lebih tinggi 
daripadapost test yang dilakukan setelah penyuluhan, dari sini dapat disimpulkan 
bahwa responden dari semula yang belum tahu menjadi tahu dan yang semula 
belum mengerti menjadi mengerti. 

Hal ini didukung oleh Emilia (2008) yang mengatakan bahwa penyuluhan 
dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi. Hal ini juga sesuai 

 N Positive 
Rank 

Ties Negative 
Rank 

Post Test 2 minggu–Post 
Test 

55 38 17 0 

P Value 0,000 
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dengan penelitian Ezzalina, Hakimi, dan Emilia (2003) penyuluhan dengan 
metode ceramah dengan tambahan audiovisual akan meningkatkan pengetahuan 
pria tentang HIV/AIDS secara signifikan. 

Keadaan ini dapat menggambarkan bahwa penyuluhan kesehatan 
merupakan suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi perubahan responden 
meliputi pengetahuan. Penelitian Sahertian, Hakimi dan Emilia (2002)juga 
menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pada kelompok yang diberi 
intervensi dengan metode diskusi kelompok dan metode ceramah pada orang tua 
tentang reproduksi sehat remaja. Hal ini dibuktikan juga dalam penelitian 
Pasaribu (2005) yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan 
praktik setelah dilakukan penyuluhan kesehatan. Dan metode ceramah lebih baik 
dari metode buku dalam meningkatkan rerata pengetahuan. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Ada pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi pada remaja siswa kelas XI SMA PGRI 3 Purwakarta yang 
diberi ceramah.  

Dengan adanya kekurangan dan kelemahan dari penelitian ini, penulis 
memberi saran, sebaiknya ada penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan 
pendidikan keluarga serta akses informasi yang didapat  siswa mengenai 
kesehatan reproduksi sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk 
penyusunan modul yang lebih lengkap tentang kesehatan reproduksi yang sesuai 
untuk remaja. Selain itu, sebaiknya dibuat metode yang sesuai bagi remaja, 
misalnya dengan menggunakan metode audiovisual atau dengan metode diskusi 
dengan tambahan audiovisual. 
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