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ABSTRACT 

 

Knowledge about reproductive health is very important to know for adolescents. This 

study aimed to determine the effect of  reproductive health education with lecture 

method and leaflets to knowledge in adolescent. This research is a quasi 

exsperimental design with one group pretest-posttest. The subjects were teenagers 

who attended the MA YAPIM Ngeluk Penawangan Grobogan district. The population 

in this study were all students for class X and XI by the number of 106 students, and 

the total sample of 28 students  for each treatment. The sampling technique used was 

simple random sampling. The statistical analysis used in this study is paired t test. 

Based on the results of this research note that there is the influence of reproductive 

health knowledge using the lecture method (p=0,003) and leaflets (p=0,006) for 

knowledge among adolescents in MA YAPIM Ngeluk Penawangan Grobogan district. 

There were significant differences between the reproductive health knowledge 

education given by the method of Lectures and Leaflets (p = 0.000).    

 

keywords: knowledge, methods lectures, leaflets, reproduction health. 
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PENDAHULUAN 

Remaja merupakan potensi yang sangat berarti dalam melanjutkan 

pembangunan di Indonesia. Berbagai upaya untuk menggali potensi remaja telah 

dilakukan antara lain pembinaan anak dan remaja melalui mutu gizi, pembinaan 

perilaku hidup beragama dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, 

peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran hidup 

sehat, serta penumbuhan idealisme dan patriotisme (Notoatmodjo, 2007a). Jika 

remaja tidak dibekali dengan ilmu kesehatan reproduksi remaja (KRR) secara baik, 

maka tidak mustahil remaja akan terjerumus pada perbuatan-perbuatan asusila 

termasuk  seks pranikah. Lembaga survei di Indonesia menyatakan sebagian dari 

jumlah remaja di Indonesia pada usia 10 sampai 24 tahun berperilaku tidak sehat 

(Indra, 2010). 

Masa remaja merupakan suatu masa yang menjadi bagian dari kehidupan 

manusia yang didalamnya penuh dengan dinamika. Masa remaja mempunyai ciri 

banyaknya rasa ingin tahu pada diri seseorang dalam berbagai hal, termasuk tentang 

seks (Willis, 2005). Pada masa remaja terjadi berbagai perubahan fisik, sosial, 

emosional, maupun hormonal. Masa remaja merupakan periode peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa (Sarwono, 2008). Masa remaja juga merupakan suatu 

periode perubahan dari tidak matang menjadi matang atau pematangan organ 

reproduksi (Soetjiningsih, 2007). Adanya perubahan sikap dan perilaku seksual 

remaja pranikah tentu akan memberikan dampak terhadap kehidupan mereka, 

terutama kesehatan reproduksinya. Dampak dari perilaku seksual remaja pranikah 

yang harus diterima remaja antara lain hamil dan melahirkan anak di usia muda, 

melakukan aborsi, dan tertular penyakit seksual (Notoatmodjo, 2007b). 

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak bulan Juni 2010 bahwa 

62,7 persen remaja SMP di Indonesia sudah tidak perawan. Survei Komnas PA 

dilakukan terhadap 4.500 remaja pada 12 kota besar seluruh Indonesia. Dan diperoleh 

data 93,7% siswa SMP dan SMA pernah melakukan ciuman, 21,2% remaja SMP 
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mengaku pernah aborsi, dan 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film forno. 

Menurut Soetjiningsih (2007), pemahaman tentang perkembangan seksual 

termasuk pemahaman tentang perilaku seksual remaja merupakan salah satu 

pemahaman yang penting diketahui sebab masa remaja merupakan masa peralihan 

dari perilaku seksual anak-anak menjadi perilaku seksual remaja. Kurangnya 

pemahaman tentang perilaku seksual pada masa remaja sangat merugikan bagi remaja 

sendiri termasuk keluarganya, sebab pada masa ini remaja mengalami perkembangan 

yang penting yaitu emosi, sosial, dan seksual. 

Berdasarkan survei oleh Sentika (2007) terhadap kesehatan reproduksi remaja 

yang dilakukan pada remaja usia 15-19 tahun baik putra maupun putri tidak sedikit 

yang pernah melakukan hubungan seksual. Data terhadap 10.833 remaja putra berusia 

15-19 tahun didapatkan sekitar 72% sudah berpacaran, 92% sudah pernah berciuman, 

62% sudah pernah meraba-raba pasangan dan 10,2% sudah pernah melakukan 

hubungan seksual. Sedangkan data dari 9.344 remaja putri yang berusia 15-19 tahun 

didapatkan data sekitar 77% sudah berpacaran, 92% sudah pernah berciuman, 62% 

sudah pernah meraba-raba pasangan dan 6,3% sudah pernah melakukan hubungan 

seksual.  

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) tahun 2010, diperkirakan jumlah aborsi tiap tahun di Indonesia 

mencapai 2,4 juta jiwa. Parahnya, 800 ribu di antaranya terjadi di kalangan remaja. 

Data ini mengiringi data lain yang tidak kalah mencengangkan. Sekitar 51% remaja 

di Jabodetabek telah melakukan hubungan seks pranikah. Beberapa wilayah lain di 

Indonesia, seks pranikah juga dilakukan beberapa remaja, misalnya di Surabaya 

tercatat 54%, Bandung 47%, 52% di Medan.  

Salah satu dampak dari perilaku seks pranikah yang menjurus pada seks bebas 

yang berganti-ganti pasangan adalah resiko terkena PMS dan HIV/AIDS. Selama tiga 

bulan terakhir, Januari - Maret 2011, tambahan jumlah pengidap AIDS baru yang 

dilaporkan adalah 351 kasus. Berdasarkan data statistik, kasus HIV/AIDS di 
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Indonesia sampai Juni 2011 sebanyak 21.770 dan jumlah yang meninggal 4.128. 

Meningkatnya kasus HIV/AIDS adalah karena bebasnya hubungan seksual dan 

seringnya berganti-ganti pasangan yang tidak jelas, persentuhan (paparan) dengan 

cairan atau jaringan tubuh yang terinfeksi, serta dari ibu ke janin atau bayi selama 

periode sekitar kelahiran (periode perinatal) (Depkes RI, 2011).  

Berdasarkan hasil penelitian Winaryati (2008) terhadap 217 siswi SMP swasta 

di Semarang, berkenaan dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, yang 

meliputi pengetahuan tentang menstruasi, seks, penyakit kelamin, dan KB. Diperoleh 

data bahwa tingkat pengetahuan kesehatan reproduksiya sebagian besar berada pada 

kategori sedang (53,5%) dan kategori kurang (45,2%), hanya (1,4%) berada pada 

kategori baik. Minimnya pengetahuan ini akan berpengaruh terhadap sikap dan  

perilaku, pada akhirnya berhubungan dengan munculnya masalah-masalah pada 

remaja. Permasalahan seputar remaja terkait erat dengan pengetahuan, sikap, dan 

perilaku (Winaryati, 2008). 

Survei yang dilakukan Youth Center pilar PKBI Jawa Tengah tahun 2004 di 

Semarang mengungkapkan bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan tentang proses 

terjadinya bayi, Keluarga Berencana, cara-cara pencegahan HIV/AIDS, anemia, cara-

cara merawat organ reproduksi, dan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi, 

diperoleh informasi bahwa 43,22% pengetahuannya rendah; 37,28% pengetahuan 

cukup, sedangkan 19,50% pengetahuan baik. 

Menurut SKRR 2003, faktor yang paling mempengaruhi remaja untuk melakukan 

hubungan seksual antara lain: Pertama, pengaruh teman sebaya. Kedua, punya teman 

yang setuju dengan hubungan seks pranikah. Ketiga, punya teman yang mendorong 

untuk melakukan seks pranikah.     

Berdasarkan uraian di atas, pengetahuan kesehatan reproduksi sangat penting 

diketahui oleh remaja. Karena banyak masalah yang timbul akibat kurang 

pemahaman tentang kesehatan reproduksi, misalnya saja seks pranikah, hamil diluar 

nikah, aborsi, penyebaran penyakit menular seks, serta HIV/AIDS. Selain disebabkan 
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kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, masalah-masalah yang timbul 

tersebut juga didorong oleh media elektronik yang semakin berkembang, misalnya 

internet, TV, dan HP (Soekatno, 2008). 

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui pemberian kuesioner 

pada 10 siswa MA YAPIM Ngeluk Penawangan mengenai pengetahuan kesehatan 

reproduksi remaja, 75% dalam kategori kurang, 15% kategori cukup, dan 10% 

kategori baik. Selama ini sumber informasi yang diperoleh siswa di sekolah masih 

terbatas pada buku-buku pelajaran biologi dan pelajaran bimbingan konseling. 

Berdasarkan penemuan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi dengan metode ceramah dan 

leaflet terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja di MA YAPIM 

Ngeluk Penawangan Kabupaten Grobogan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi dengan metode ceramah dan leaflet 

terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja di MA YAPIM Ngeluk 

Penawangan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen kuasi dengan  rancangan One 

Group Pretest-Postest, subjek penelitian ini adalah remaja yang bersekolah di MA 

YAPIM Ngeluk Penawangan Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilaksanakan pada 

Bulan Juli 2012, di MA YAPIM Ngeluk Penawangan Kabupaten Grobogan. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Simple Random 

Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 28 siswa untuk masing-masing perlakuan. 

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Analisis data meliputi univariat dan 

bivariat dengan menggunakan uji Pairred t Test . 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran tentang karakteristik 

responden yang berupa umur dan jenis kelamin. Diketahui rata-rata umur responden 

adalah 16 tahun. Umur termuda responden adalah 15 tahun sedangkan umur tertua 

responden adalah 18 tahun. Dan proporsi responden laki-laki yaitu sebanyak 22 siswa  

(39,3%) lebih sedikit dari pada responden perempuan yaitu sebanyak 34 siswa 

(60,7%).  

Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Sebelum Menggunakan Metode 

Leaflet 

Hasil penelitian mengenai pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan dengan metode leaflet di MA YAPIM 

NGELUK Penawangan disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut ini: 

Tabel 1.  Pengetahuan Siswa MA YAPIM Tentang Kesehatan 

Reproduksi Sebelum dan Sesudah Menggunakan  Metode 

Leaflet 

Pengetahuan Sebelum Sesudah 

Baik 

Kurang baik 

  9 (32,1%) 11 (39,3%) 

19 (67,9%) 17 (60,7%) 
 

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa siswa yang memiliki pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi sebelum diberikan pendidikan dengan menggunakan 

metode leaflet  dalam katagori baik yaitu sebanyak 9 siswa (32,1%) lebih sedikit dari 

pada yang pengetahuannya kurang baik yaitu sebanyak 19 siswa (67,9%). Dan siswa 

yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sesudah diberi pendidikan 

dengan menggunakan metode leaflet  dalam katagori baik yaitu sebanyak 11 siswa 

(39,3%) lebih sedikit dari pada yang pengetahuannya kurang baik yaitu sebanyak 17 

siswa (60,7%). 
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Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Sebelum dan Sesudah  

Menggunakan Metode Ceramah 

Hasil penelitian mengenai pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan dengan metode ceramah di MA YAPIM 

NGELUK Penawangan disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut ini: 

Tabel 2. Pengetahuan Siswa MA YAPIM Tentang Kesehatan Reproduksi 

Sebelum dan Sesudah Menggunakan Metode Ceramah 

Pengetahuan Sebelum Sesudah 

Baik 11 (39,3) 15 (53,6%) 

Kurang baik 17 (60,7) 13 (46,4%) 

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa pengetahuan siswa tentang 

kesehatan reproduksi sebelum menggunakan metode ceramah yaitu sebanyak 11 

siswa (39,3%) dalam kategori baik dan kategori kurang baik sebanyak 17 siswa 

(60,7%). Dan pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi sesudah menggunakan 

metode ceramah yaitu sebanyak 15 siswa (53,6%) dalam kategori baik dan kategori 

kurang baik sebanyak 13 siswa (46,4%). 

Pengaruh Metode Ceramah terhadap Pengetahuan Kesehatan  Reproduksi 

pada Remaja di MA YAPIM Ngeluk Penawangan 

Hasil penelitian mengenai pengaruh metode ceramah terhadap pengetahuan 

kesehatan reproduksi pada remaja di MA YAPIM Ngeluk Penawangan diperoleh 

nilai t sebesar 3,286 dengan p<0,05 yaitu p sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan ada 

pengaruh  pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja di MA YAPIM Ngeluk 

Penawangan sebelum dan sesudah diberikan metode ceramah. 

Pengaruh Metode Leaflet terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada 

Remaja di MA YAPIM Ngeluk Penawangan 

Hasil penelitian mengenai pengaruh menggunakan leaflet terhadap 

pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja di MA YAPIM Ngeluk Penawangan 
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diperoleh nilai t sebesar 3,000 dengan p<0,05 yaitu p sebesar 0,006. Hal ini 

menunjukkan ada pengaruh   pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja di MA 

YAPIM Ngeluk Penawangan sebelum dan sesudah diberikan metode leaflet. 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji t 

Variable Nilai t P-value Keterangan 

Pre post ceramah 3,286 0,003 Ha diterima 

Pre post leaflet 3,000 0,006 Ha diterima 

 

 PEMBAHASAN  

Responden dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI di MA YAPIM 

Ngeluk Penawangan Grobogan dengan usia antara 15-18 tahun. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua siswa kelas X dan XII MA YAPIM Ngeluk Penawangan 

Grobogan. Jumlah responden dalam  penelitian ini sebanyak 56 siswa yang dibagi 

menjadi dua perlakuan yaitu ceramah dan leaflet. Dan  jumlah  responden untuk 

masing-masing perlakuan yaitu 28 siswa. Persentase terbesar umur responden adalah 

16 tahun yaitu sebanyak 22 siswa (39,3%). Sedangkan persentase terkecil adalah 

umur 18 tahun yaitu 4 siswa (7,1%). Dan proporsi responden laki-laki yaitu sebanyak 

22 siswa (39,3%) lebih sedikit dari pada responden perempuan yaitu sebanyak 34 

siswa (60,7%). 

Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Sebelum Menggunakan     Metode 

Ceramah dan Leaflet 

Hasil penelitian mengenai pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi 

di MA YAPIM Ngeluk Penawangan sebelum diberi metode ceramah dan leaflet 

masih kurang baik. Diantaranya dalam memahami tanda-tanda remaja mulai akhil 

baligh, fungsi alat-alat reproduksi, dan pemahaman tentang seks. Sebanyak 30 siswa 

(53,6%) tidak tahu tanda-tanda sex sekunder pada laki-laki, sebanyak 38 siswa 

(67,9%) tidak tahu pada remaja putra umur 12 s/d 14 tahun biasanya muncul benjolan 

kecil pada sekitar puting susu, sebanyak 35 siswa (62,5%) tidak tahu pada remaja 
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putri tumbuhnya rambut kemaluan terjadi setelah pinggul dan payudara mulai 

berkembang. Sebanyak 40 siswa (71,4%) tidak tahu wanita normal akan mengalami 

menstruasi setiap 2-3 minggu sekali. Sebanyak 29 siswa (51,9%) tidak tahu sel 

sperma bukan dihasilkan oleh uterus. Sebanyak 45 siswa (80,4%) tidak tahu fungsi 

ovarium. Sebanyak 41 siswa (73,2%) tidak tahu yang memproduksi hormone 

estrogen dan progesterone. Sebanyak 29 siswa (51,9%) tidak tahu masa subur wanita. 

Sebanyak 31 siswa (55,4%) tidak tahu bahwa rahim adalah alat reproduksi bagian 

dalam. Sebanyak 37 siswa (66,1%) tidak tahu bahwa pada saat terjadi kehamilan 

tidak terjadi menstruasi. Sebanyak 41 siswa (73,2%) tidak tahu tempat terjadinya 

pembuahan. Dan sebanyak 39 siswa (69,6%) tidak tahu bahwa hubungan sex yang 

hanya dilakukan satu sampai dua kali bisa menimbulkan kehamilan. 

Diketahui bahwa siswa yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi sebelum deberi pendidikan dengan menggunakan metode leaflet  dalam 

katagori baik yaitu sebanyak 9 (32,1%) lebih sedikit dari pada yang pengetahuannnya 

kurang baik yaitu sebanyak 19 (67,9%). Dan pengetahuan siswa tentang kesehatan 

reproduksi sebelum menggunakan metode ceramah yaitu sebanyak 15 (53,6%) dalam 

kategori baik dan kategori kurang baik sebanyak 13 (46,4%). Hal ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di MA YAPIM Ngeluk 

Penawangan Grobogan masih kurang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Mintarsih (2007) yang menyatakan bahwa remaja pada saat ini banyak yang memiliki 

pengetahuan yang minim tentang kesehatan reproduksi. 

Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Sesudah Menggunakan     Metode 

Ceramah dan Leaflet 

Hasil penelitian tentang kesehatan reproduksi sesudah diberi pendidikan 

dengan menggunakan metode ceramah dan leaflet sama-sama menunjukkan 

peningkatan. Peningkatan pengetahuan tersebut tentang tanda-tanda remaja mulai 

akhil baligh, fungsi alat-alat reproduksi, dan pemahaman seks. Sebelum diberi 

perlakuan 30 siswa (53,6%) tidak tahu tanda-tanda sex sekunder pada laki-laki dan 
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sesudah diberi perlakuan menurun menjadi 20 siswa (35,7) yang tidak tahu, sebanyak 

38 siswa (67,9%) tidak tahu pada remaja putra umur 12 s/d 14 tahun biasanya muncul 

benjolan kecil pada sekitar puting susu, sesudah diberi perlakuan menurun menjadi 

25 (44,6%), sebanyak 35 siswa (62,5%) tidak tahu pada remaja putri tumbuhnya 

rambut kemaluan terjadi setelah pinggul dan payudara mulai berkembang dan setelah 

diberi perlakuan menurun menjadi 24 siswa (42,9). Sebanyak 45 siswa (80,4%) tidak 

tahu fungsi ovarium dan sesudah diberi perlakuan menurun menjadi 38 siswa (67,9). 

Sebanyak 29 siswa (51,9%) tidak tahu sel sperma bukan dihasilkan oleh uterus, 

setelah diberi perlakuan menerun menjadi 23 siswa (41,1%) Dan sebanyak 39 siswa 

(69,6%) tidak tahu bahwa hubungan sex yang hanya dilakukan satu sampai dua kali 

bisa menimbulkan kehamilan setelah, diberi perlakuan menurun menjadi 32 siswa 

(57,1). 

Pada metode leaflet peningkatan pengetahuan lebih banyak terjadi pada tanda-

tanda remaja sudah akhil baligh, hal ini disebabkan tidak adanya sesi Tanya jawab 

setelah dilakukan metode leaflet. dan juga minimnya materi yang tercantum di leaflet. 

Sedangkan pada metode ceramah peningkatan pengetahuan merata, hal ini 

disebabkan adanya penjelasan materi dan adanya sesi tanya jawab sehingga siswa 

lebih bisa memahami materi yang diberikan dan juga materi disampaikan 

menggunakan power point sehingga lebih menarik untuk diperhatikan.   

 Diketahui siswa yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

sesudah diberi pendidikan dengan menggunakan metode leaflet  dalam katagori baik 

yaitu sebanyak 11 siswa (39,3%) lebih sedikit dari pada yang pengetahuannya kurang 

baik yaitu sebanyak 17 siswa (60,7%). Sedangkan pengetahuan siswa tentang 

kesehatan reproduksi sesudah diberi pendidikan dengan menggunakan metode 

ceramah yaitu sebanyak 15 siswa (53,6%) dalam kategori baik dan kategori kurang 

baik sebanyak 13 siswa (46,4%). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

metode ceramah dan leaflet dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi di MA YAPIM Ngeluk Penawangan Grobogan. 
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Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Sebelum dan Sesudah  

Menggunakan Metode Leaflet Pada Remaja di MA YAPIM Ngeluk Penawangan 

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh nilai p=0,006 < α=0,05, hal ini 

berarti ada pengaruh penerapan dengan metode leaflet terhadap peningkatan 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa di MA YAPIM Ngeluk 

Penawangan Grobogan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mintarsih 

(2005) yang menyimpulkan bahwa pendidikan kesehatan menggunakan media cetak 

yaitu booklet dan poster dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap 

kesehatan reproduksi.  

Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Metode Ceramah Pada Remaja di MA YAPIM Ngeluk 

Penawangan 

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh nilai p=0,003 < α=0,05, hal ini 

berarti ada pengaruh penerapan dengan metode ceramah terhadap peningkatan 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa di MA YAPIM Ngeluk 

Penawangan Grobogan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Huriah 

dan Nisma (2008) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh antara penyampaian 

pendidikan kesehatan reproduksi oleh kelompok sebaya (peer group) terhadap 

pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMP Negeri Kasihan Bantul 

Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode ceramah dan menampilkan 

materi menggunakan power point serta tanya jawab. 

Perbedaan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Antara Yang 

Diberikan  Pendidikan dengan Metode Ceramah dan Leaflet 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa metode ceramah dan leaflet 

sama-sama meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di 

MA YAPIM. Namun ada perbedaan dalam hal ini yaitu metode ceramah lebih 

bermakna mempengaruhi peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

pada remaja dibandingkan dengan menggunakan leaflet. Ini disebabkan dalam 
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metode ceramah menampilkan materi menggunakan power point, kemudian juga ada 

diskusi atau tanya jawab dengan penceramah. Hal ini akan lebih menarik siswa untuk 

memperhatikan karena dalam penyajian materi menggunakan power point dan juga 

akan memudahkan siswa dalam memehami materi yang disampaikan, dalam hal ini 

tentang kesehatan reproduksi  karena ada tanya jawab antara penceramah dengan 

siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandiangan (2005) 

tentang Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Melalui Ceramah, Media Audio 

Visual, dan Ceramah Plus Audio Visual pada Pengetahuan dan Sikap Remaja SLTP 

di Tapanuli. Meskipun dari ketiga metode tersebut sama-sama meningkatkan 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi namun metode yang paling bermakna 

mempengaruhi peningkatan pengetahuan adalah metode ceramah plus audio visual. 

Dalam penelitian ini meskipun sama-sama meningkatkan pengetahuan kesehatan 

reproduksi antara metode ceramah dan leaflet, metode ceramah dengan mengunakan 

power point dan tanya jawab lebih meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi pada siswa MA YAPIM dibandingkan dengan metode leaflet. Dalam 

penggunaan metode leaflet siswa cenderung diam dan hanya membaca, apakah 

benar-benar dipahami atau tidak. Hal ini terbukti hanya sedikit yang benar-benar 

membaca dan memahami karena peningkatan pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi kurang signifikan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan antara 

metode ceramah dan leaflet. Di dalam metode ceramah terdapat sesi tanya jawab 

sehingga siswa bisa menanyakan materi yang kurang dipahami sedangakan pada 

metode leaflet tidak ada sesi tanya jawab sehingga siswa tidak dapat bertanya tentang 

materi yang belum dimengerti. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Ada pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi dengan metode ceramah dan 

leaflet terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi pada siswa MA YAPIM Ngeluk 

Penawangan Kabupaten Grobogan.  

Saran 

Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan terutama bagi 

sekolah untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswinya terutama tentang kesehatan 

reproduksi melalui ceramah, misalnya dalam upacara setiap hari Senin, menambah 

materi tentang kesehatan terutama tentang kesehatan reproduksi selain yang terdapat 

dikurikulum pelajaran biologi dan bimbingan konseling. Bagi peneliti lain, supaya 

dapat mengembangkan penelitian ini misalnya dengan meneliti tentang kesehatan 

reproduksi dengan menggunakan metode seminar, flip chart, rubrik.  
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