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PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN 

TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PADA SISWA 

SMP NEGERI 24 SURAKARTA 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Masa remaja merupakan masa yang dianggap rawan dalam 

kehidupan karena merupakan masa peralihan dari kehidupan anak menjadi 

kehidupan dewasa. Dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi, masalah yang 

terpenting adalah perilaku seksual remaja yang berakibat meningkatnya prevalensi 

aborsi, pernikahan usia muda, keluarga yang tidak diharapkan, melahirkan diluar 

nikah, kematian ibu dan bayi, depresi pada gadis yang terlanjur melakukan 

hubungan seksual, serta memberi peluang menyebarnya penyakit menular seksual 

dan HIV/AIDS. 

Metode: Desain penelitian menggunakan metode penelitian quasi eksperimental 

dengan rancangan one group pre and post test design. Penelitian dilakukan pada 

22 Februari 2013 bertempat di SMP Negeri 24 Surakarta. Teknik pengambilan 

sampel dengan metode purposive sampling. Perbedaan rerata pengaruh 

penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dianalisis 

dengan uji Wilcoxon dengan program SPSS 19.0 for windows. 

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan perbedaan rerata pengaruh penyuluhan 

terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa SMP 

Negeri 24 Surakarta pre test (25,39) – post test 1 (26,62) dan pre test (25,39) – 

post test 2 (24,05). Hasil uji Wilcoxon  pre test – post test 1 menunjukkan 

significancy 0,000 (p<0,005) dan pre test–post test 2 menunjukkan significancy 

0,015 (p<0,05).  

Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penyuluhan 

terhadap tingkat pengetahuan siswa SMP Negeri 24 Surakarta antara post test 1 

lebih tinggi dibandingkan post test 2 

 

Kata kunci: Penyuluhan, Tingkat pengetahuan, Kesehatan Reproduksi 
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EFFECT OF EDUCATION TOWARD THE LEVEL OF KNOWLEDGE 

ABOUT REPRODUCTION HEALTH AT STUDENTS OF  

SMP NEGERI 24 SURAKARTA  

 

ABSTRACT 

 

Background: Teens phase is a phase considered sensitive in life because it is 

transition phase from the life of child to that of teens which is full of problems. In 

relevancy to the reproduction health, the most important problem is teens’ sexual 

behavior which can increase abortion prevalence, early married, unexpected 

family, having birth out of married, the dead of mother and child, the depression 

of the girls for spreading of sexual infection disease and HIV/AIDS. 

Methods: The design of research used research method quasi experimental with 

one group pre and post test design. This research was conducted from February 15 

to February 22, 2013 at SMP Negeri 24 Surakarta. The technique of sampling 

with purposive sampling method. The differences on the average of elucidation 

effect toward the level of knowledge about reproduction health was analyzed by 

wilcoxon test with SPSS 19.0 for windows program. 

Results: The result of research showed the differences on the average of 

elucidation effect toward the level of knowledge about reproduction health at 

students of SMP Negeri 24 Surakarta. Pre test (25,39) – post test 1 (26,62) and pre 

test (25,39) – post test 2 (24,05). The result of Wilcoxon pre test – post test 1 

showed significancy 0,000 (p<0,005) and pre test – post test 2 showed 

significancy 0,015 (p<0,05).  

Conclusion: The result of research showed that the differences on the average of 

elucidation effect toward the level of knowledge about reproduction health at 

students of SMP Negeri 24 Surakarta post test 1 was higher than post test 2. 

 

Keyword: Elucidation, the Level of Knowledge, Reproduction Health 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Kesehatan reproduksi remaja harus mendapatkan perhatian yang serius 

untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam rangka 

mewujudkan keluarga berkualitas tahun 2015 (BKKBN, 2008). 

Dari total penduduk Indonesia yang berusia 15-19 tahun cukup besar yaitu 

tidak kurang dari 22,3 juta jiwa dan yang berusia 20-24 tahun sebesar 21,3 juta 

jiwa atau hampir 25% dari total penduduk Indonesia tersebut. Biro Pusat Statistik 

menyebutkan bahwa jumlah total penduduk propinsi Jawa Tengah selama tahun 

2005 mencapai 31.896.114 jiwa. Dari jumlah tersebut ternyata remaja umur 10-14 

tahun mencapai 5%, umur 15-19 tahun mencapai 8,9% dan remaja umur 20-24 

tahun mencapai 8% (BKKBN, 2002). 

Masa remaja merupakan masa yang dianggap rawan dalam kehidupan 

karena merupakan masa peralihan dari kehidupan anak menjadi kehidupan dewasa  

yang penuh gejolak. Menjadi remaja berarti menjalani proses berat yang 

membutuhkan banyak penyesuaian, lonjakan pertumbuhan badan dan pematangan 

organ-organ reproduksi adalah salah satu masalah besar yang mereka hadapi, 

tidak terkecuali organ reproduksi yang rentan terhadap infeksi saluran reproduksi, 

kehamilan, penyakit menular seksual, dan penggunaan obat-obatan terlarang. 

Perasaan seksual yang menguat tak bisa tidak dialami oleh setiap remaja 

meskipun kadarnya berbeda satu dengan yang lain. Begitu juga kemampuan untuk 

mengendalikannya (Sarwono, 2000). 

Dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi, masalah yang terpenting 

adalah perilaku seksual remaja yang berakibat meningkatnya prevalensi aborsi, 

pernikahan usia muda, keluarga yang tidak diharapkan, melahirkan diluar nikah, 

kematian ibu dan bayi, depresi pada gadis yang terlanjur melakukan hubungan 

seksual, serta memberi peluang menyebarnya penyakit menular seksual dan 

HIV/AIDS (Widyastuti, 2009). 

Dengan pendekatan pre test and post test with control group yang hasilnya 

ada pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap peningkatan 

pengetahuan remaja tentang seks bebas, yang menunjukkan tingkat pengetahuan 

remaja pada kelompok perlakuan lebih baik dari pada kelompok kontrol. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel penelitian ada 

dua : pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi dan peningkatan pengetahuan 

remaja tentang seks bebas, sampel penelitian : Siswi SMUN Yogyakarta (Muliani 

dalam Pebriana 2009).  

Program pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi 

remaja adalah dengan 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 relatif cepat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya 

tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara pesat, menyebabkan 

remaja secara fisik mampu melakukan fungsi proses reproduksi tetapi belum 

dapat mempertanggung jawabkan akibat dari proses reproduksi tersebut. 

3 



6 

 

Informasi dan penyuluhan, konseling dan pelayanan klinis perlu ditingkatkan 

untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja ini (Yanti, 2011). 

Berdasarkan hal tersebut peneliti berkeinginan untuk mengetahui pengaruh 

penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan tentang reproduksi pada siswa SMP 

Negeri 24 Surakarta 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka perumusan 

masalah yaitu adakah pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi pada siswa SMP negeri 24 Surakarta? 

Tujuan Penelitan 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap 

tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa SMP  Negeri  24 

Surakarta. 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan peneliti di bidang 

kesehatan masyarakat tentang pengetahuan kesehatan reproduksi  

2. Manfaat praktis 

Dapat menjadi kebijakan dan pertimbangan pada instansi yang berwenang 

dalam pembuatan program yang berhubungan dengan peningkatan 

pengetahuan tentang reproduksi bagi remaja. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penyuluhan  

Menurut (Budioro dalam Pasaribu, 2005). Penyuluhan kesehatan adalah 

kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, 

menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, 

tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan 

kesehatan. 

Menurut Effendy (2008) faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam 

keberhasilan penyuluhan kesehatan adalah:  

a. Tingkat Pendidikan 

b. Tingkat Sosial Ekonomi 

c. Adat Istiadat 

d. Kepercayaan Masyarakat 

e. Ketersediaan Waktu Masyarakat 

Menurut Notoatmodjo (2007) ada beberapa metode penyuluhan antara lain: 

a. Metode Pendidikan Individual (Perorangan). Bentuk dari pendekatan ini, 

antara lain: 

1) Bimbingan dan Penyuluhan (guidance and conseling) 

2) Wawancara (interview) 

b. Metode Pendidikan Kelompok, antara lain: 

1) Kelompok Besar, antara lain 

a) Ceramah 

b) Seminar  
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2) Kelompok Kecil, antara lain: 

a) Diskusi Kelompok 

b) Curah Pendapat (Brain Storming) 

c) Bola Salju (Snow Balling) 

d) Kelompok Kecil-Kecil (Bruzz Group) 

e) Memainkan Peranan (Role Play) 

f) Permainan Simulasi (Simulation Game) 

c. Metode Pendidikan Massa (Public) 

       

Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan perabaan. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata 

dan telinga. 

Pengetahuan yang mencakup di dalamnya dunia kognitif mempunyai enam 

tingkatan, yaitu: 

a. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk juga mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang 

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.  

b. Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang subyek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi 

tersebut dangan benar. 

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu obyek 

kedalam komponen-komponen. 

e. Sintesis (Syntesis) 

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakuakan penelitian terhadap 

suatu materi atau obyek. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

(kuesioner) yang menanyakan tentang materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden. 

 

Kesehatan Reproduksi  

Reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali dan kata produksi 

yang berarti membuat atau menghasilkan. Istilah reproduksi mempunyai arti suatu 

proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelangsungan 

5 



8 

 

hidupnya. Sedang yang disebut organ reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi 

untuk reproduksi manusia (BKKBN, 2008). 

 

Anatomi dan Fungsi Sistem Reproduksi 

1. Anatomi Organ Reproduksi Perempuan 

Sistem reproduksi perempuan adalah suatu kesatuan organ yang memiliki 

fungsi untuk kelangsungan hidup spesies manusia (Sherwood, 2001). 

Organ reproduksi perempuan dibagi atas organ genitalia eksterna dan 

organ genitalia interna. Organ genitalia eksterna dan vagina adalah bagian 

untuk senggama, sedangkan organ genitalia interna adalah bagian untuk 

ovulasi, tempat pembuahan sel telur, transportasi blaktosit, implantasi, dan 

tumbuh kembang janin. 

Organ reproduksi eksterna meliputi: mons veneris, labia mayora (bibir 

besar), labia minora (bibir kecil), clitoris, vulva (vestibulum), kelenjar bartolin, 

selaput darah (hymen), introitus vagina, dan perineum. (Pudiastusi, 2010; 

Sarwono, 2010). 

Organ reproduksi interna meliputi: vagina (liang kemaluan/liang 

senggama), rahim (uterus), pangkal rahim (fundus uteri), badan rahim (corpus 

uteri), leher rahim (servix uteri), dinding rahim (parametrium) penyangga 

rahim, otot rahim (myometrium), endometrium, saluran telur (tuba fallopi), 

indung telur (ovarium). 

Produksi sel telur pada wanita sesuai dengan usia adalah sebagai berikur: 

saat lahir perempuan mempunyai sel telur = 750.000; umur 6-15 tahun 

=439.000; umur 16-25 tahun =159.000; umur 26-35 tahun = 59.000; umur 35-

45 tahun =34.000. 

Organ reproduksi perempuan mulai berfungsi secara optimal sejak 

pubertas/ masa remaja yaitu ketika keluarnya darah segar yang pertama kali 

dari (vagina) kemaluan (Sarwono, 2010). 

 

2.Anatomi Organ Reproduksi Laki-Laki 

Organ genitalia eksterna laki-laki terdiri atas penis dan skrotum. Penis 

merupakan kelamin luar yang penting untuk kopulasi. Kopulasi adalah 

hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita, bertujuan memindahkan sel 

kelamin laki-laki (sperma) ke saluran kelamin wanita. Skrotum berfungsi 

sebagai pelindung testis dan tempat bergantungnya testis. Skrotum berwarna 

gelap dan berlipat, terdapat otot polos yang fungsinya untuk mengatur jarak 

testis dengan tubuh. Jika suhu udara testis berada lebih dekat dengan tubh, 

akibatnya suhu dalam testis akan meningkat. 

Organ genitalia intern organ kelamin terdiri atas testis, saluran kelamin 

dan kelenjar tambahan. Saluran reproduksi pada laki-laki terdiri dari 

epididimis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yanti (2011) juga 

mengatakan ada Kelenjar tambahan meliputi vesika seminalis, kelenjar prostat, 

dan kelenjar cowper. 
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Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

        Tidak diteliti 

       Dilakukan penelitin 

Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah ada pengaruh penyuluhan terhadap 

tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa SMP Negeri 24 

Surakarta. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimental dengan 

rancangan penelitian one group pre and post test design. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2013 di SMP 

Negeri 24 Surakarta 

Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 SMP Negeri 24 Surakarta 

pada tahun 2013. 

 

 

 

 

Penyuluhan 

Proses Pemberitahuan 

Ada Pemahaman 

Ada Aplikasi 

Mampu Menganalisa 

Dapat Mensintesis 

Mengevaluasi 

Pendidikan orang tua 

Penghasilan dan 

pendapatan keluarga 

Perubahan Peningkatan Pengetahuan 

Tahu (know) 
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Subjek Penelitian 

Besar sampel 

n1 = n2 = 

2

21

22112



















PP

QPQPZPQZ 

 keterangan: 

Zα  =  Deviat baku Alpha 

Zβ  =  Deviat baku Beta 

P2  =  Proporsi pada kelompok standar, tidak beresiko, tidak terpajan, atau 

kontrol 

Q2  =  1 - P2 

P1  =  Proporsi pada kelompik uji, beresiko, terpajan atau kasus 

P1-P2  =  Selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna 

P  =  Proporsi total 

Q  =  1 - P 

Nilai Zα =1,96 dengan taraf kepercayaan 95% dan untuk power test 80%  (Zβ = 

0,84), maka jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan rumus di atas 

adalah : 

Kesalahan Tipe I : 5% hipotesis dua arah, Zα = 1,96 

Kesalahan Tipe II : 20%, maka Zβ = 0,84 

P2 = 8,9 % = 0,089 

Q2 = 1-0,089 = 0,911 

P1-P2 = 0,2 

n1 = n2 = 

2

2,0

)911,0)(089,0()711,0)(289,0(84,0)811,0)(189,0(296,1













 

 

hasil yang diperoleh dari rumus adalah 59 siswa, ditambah 10% lepas pengamatan 

menjadi 65 siswa.  

Kriteria Restriksi 

1. Kriteria Inklusi 

a. Umur antara 12 sampai 16 tahun. 

b. Siswa dengan orang tua yang lengkap. 

c. Siswa juara 1 sampai 10 besar pada 1 semester terakhir. 

2. Kriteria Eksklusi 

a. Siswa yang tidak lengkap dalam mengisi kuesioner. 

b. Siswa yang mempunyai penyakit bawaan. 

c. Siswa yang mengalami cacat fisik 

Definisi Operasional 

1. Variabel bebas : Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi 

a. Definisi 

Penyuluhan adalah hubungan timbal balik antara dua orang individu 

(penyuluh dan klien) untuk mencapai pengertian tentang diri sendiri dalam 

hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi pada waktu yang akan 

datang. 

b. Alat ukur : Dilakukan penyuluhan dan tidak dilakukan penyuluhan  
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c. Skala pengukuran : Nominal 

2. Variabel terikat : tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi 

a. Definisi  

Jenjang atau peringkat perihal yang diketahui seseorang terhadap 

sesuatu. Tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi adalah suatu ingatan 

terhadap materi yang telah dipelajari tentang kesehatan reproduksi. 

b. Alat ukur: kuesioner pre test dan  post test 

Pre test adalah tes sebelum di berikannya materi yang akan di 

sampaikan, sedangkan post test adalah tes yang di lakukan sesudah 

pemberian materi. 

c. Skala pengukuran : Rasio 

Instrumen Penelitian 

Untuk mengetahui pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi 

menggunakan kuesioner pengetahuan kesehatan reproduksi. 

Analisis Data 

Penelitian ini merupakan analitik komparatif kategorik berpasangan maka 

analisis menggunakan uji t dua kelompok berpasangan, bila analisis data tidak 

normal, maka menggunakan uji alternative yaitu uji wilcoxon (Dahlan, 2011). 

Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS Statistic 19.0. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Statistik Penelitian 

Pengambilan data dilakukan pada bulan Februari  2013 di SMP Negeri 24 

Surakarta dengan data sebanyak 74 siswa yang berusia 12-16 tahun. Pengambilan 

data dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan (pre test) dan 

setelah penyuluhan (post test). Materi penyuluhan yang diberikan berkaitan 

tentang kesehatan reproduksi. Data yang didapat dari penelitian tersebut adalah 

data primer. Data kemudian diolah secara kuantitatif untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas tentang penelitian ini. Adapun hasilnya disajikan dalam 

beberapa tabel berikut: 

Tabel 4.1  

Deskripsi statistik siswa kelas 2 SMP Negeri 24 Surakarta berdasarkan jenis 

kelamin 

Jenis Kelamin N Persentase (%) 

Laki-laki 33 44,6 

Perempuan 41 55,4 

Total 74 100 

(Data primer, 2013) 

Pada tabel 4.1 diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin 

perempuan lebih banyak yaitu 41 siswa (55,4%) dan laki-laki sebanyak 33 

siswa (44,6%). 

 

 

 

 

9

 

 1 

 1 

 1 



12 

 

Tabel 4.2 

Deskripsi Statistik siswa kelas 2 SMP Negeri 24 Surakarta 

Berdasarkan Rentang Umur 

Umur (Tahun) Jumlah Presentase (%) 

12 Tahun 

13 Tahun 

14 Tahun 

15 Tahun 

16 Tahun 

1 

46 

24 

2 

1 

1,5 

62 

32 

3  

1,5 

Total 74 100 

(Data Primer, 2013) 

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa berdasarkan pembagian kelompok 

umur siswa, jumlah terbesar terdapat pada kelompok umur 13 tahun sebanyak 

46 siswa (62%), dan jumlah terkecil terdapat pada kelompok umur 16 tahun 

dan 12 tahun sebanyak 1 siswa (1,5%). 

 

A. Analisis Pengaruh Penyuluhan Terhadap Tingkat Pngetahuan Tentang 

Kesehatan Resproduksi Pada Siswa SMP Negeri 24 Surakarta 

Tabel 4.3 

Analisis Hasil Uji Wilcoxon dengan tambahan informasi rerata dan simpang baku 

antara Pre test dan Post Test 1 

 n Median 

(minimal-maksimal) 

Rerata+s.b P 

Pre Test 74 26 (13-29) 25,39 + 2,426 0,000 

Post Test 1 74 27 (21-30) 26,62 + 1,749  

Tabel 4.3 Analisis Hasil Uji Wilcoxon dengan tambahan informasi rerata 

dan simpang baku diperoleh nilai signifikansi (p) = 0,000.  

 

Tabel 4.4 

Analisis Hasil Uji Wilcoxon dengan tambahan informasi rerata dan simpang baku 

antara Pre test dan Post Test 2 

 n Median 

(minimum-maksimum) 

Rerata + s.b p 

Pre Test 74 26 (13-29) 25,39+2,426 0,015 

Post Test 2 74 27 (23-30) 25,85+2,215  

Tabel 4.4 dari analisis uji Wilcoxon diperoleh nilai signifikansi (p) = 

0,015. 

Tabel 4.5 

Analisis Hasil Uji Wilcoxon dengan tambahan informasi rerata dan simpang baku 

antara Post test 1 dan Post Test 2 

 n Median 

(minimum-maksimum) 

Rerata + s.b P 

Post test 1 74 27 (21-30) 26,62+1,749 0,914 

Post test 2 74 27 (23-30) 25,85+2,215  
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Tabel 4.5 dari analisis uji Wilcoxon diperoleh nilai tidak signifikansi (p) = 

0,914 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan yang 

bermakna antara pre test - post test 1 dengan pre test - post test 2. 

 

B. Pembahasan 

 Deskripsi karakteristik jenis kelamin pada penelitian, diketahui 

bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 41 

siswa (55,4%) dan laki-laki sebanyak 33 siswa (44,6%). Pada penelitian 

Fuadi (2001) dalam tesis Norlita (2005) mengatakan bahwa setelah 

mendapatkan informasi siswa perempuan memiliki skor pengetahuan yang 

lebih tinggi dibanding siswa laki-laki. Dalam penelitian ini (tabel 4.3) data 

yang telah didapatkan harus diuji distribusi normalitasnya dengan nilai 

P=0,000. Karena nilai P<0,05 maka distribusi data normalitas dinyatakan 

tidak normal. Sehingga dipilih uji alternatif yaitu uji Wilcoxon. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Haryato (2009) bahwa 

tingkat pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi sebelum 

menerima penyuluhan kesehatan masih kurang, setelah menerima penyuluhan 

kesehatan terdapat peningkatan pengetahuan tetapi tidak mempunyai 

pengaruh terhadap sikap siswa. 

Adapun mengenai beberapa faktor yang mampu mempengaruhi 

pendidikan kesehatan (dalam penelitian ini berupa penyuluhan), yang 

ditunjukkan oleh Notoatmodjo (2003) mampu memberikan informasi bahwa 

pendidikan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat 

ditimbulkan oleh adanya komunikasi, sosial, maupun training. Komunikasi 

yang terjalin akan memberikan beberapa faktor meliputi pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, tradisi, nilai, dan sebagainya. Sosial yang mempengaruhi 

pendidikan kesehatan akan memberikan ketersediaan fasilitas, sedangkan 

training akan memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku petugas. 

Berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.4 hasil analisis uji Wilcoxon antara 

pre test – post test 1 menunjukkan significancy 0,000 (p=0,000) pre test 

dengan median 26 dan rentang nilai minimum sampai maksimum adalah 13 

sampai 29, post test 1 dengan median 27 sedang rentang nilai minimum 

sampai maksimum adalah 21 sampai 30 pada SMP Negeri 24 Surakarta 

sedangkan antara pre test – post test 2 menunjukkan significancy 0,015 

(p=0,015) pre test dengan median 26 dan rentang nilai minimum sampai 

maksimum adalah 13 sampai 29, post test 2 dengan median 27 dan rentang 

nilai minimum sampai maksimum adalah 23 sampai 30.  

Tabel 4.5 hasil analisis uji Wilcoxon antara post test 1 dan post test 2 

menunjukkan tidak significancy 0,914 (p=0,914) pada SMP Negeri 24 

Surakarta, hasil post test 1 – post test 2 menunjukkan bahwa siswa yang 

diberikan penyuluhan mengalami penurunan pengetahuan. Informasi post test 

1 – post test 2 berguna untuk mengetahui retensi pengetahuan yang telah 

diberikan pada post test 1, kemudian diukur kembali pada post test 2 dengan 

jarak waktu 1 minggu. Pengetahuan yang terukur pada masa ini telah 

disimpan dalam memori jangka panjang subjek. Hasil suatu penelitian 

mengenai retensi dikemukakan bahwa untuk mencapai proporsi yang diingat 
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agar cukup memadai maka harus diulang-ulang dalam jangka waktu yang 

tidak terlalu lama. Penurunan skor pengetahuan responden dikarenakan 

pengambilan nilai post test 2 tidak jauh berbeda dengan nilai post test 1 

dikarenakan materi yang diberikan sebelumnya masih diingat oleh siswa 

ataupun siswa mencari tahu sendiri tentang materi yang disampaikan pada 

saat penyuluhan.  

Menurut Sullivan et al (1997) dalam Norlita (2005) mengatakan 

bahwa informasi yang disampaikan akan menurut setiap harinya, dan pada 

hari ke-30, informasi yang diperoleh tersebut hanya tersimpan sebesar 30-40 

persen, ingatan jangka pendek berlangsung beberapa detik sampai jam, 

sementara ingatan jangka panjang tersimpan berhari-hari sampai bertahun-

tahun. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat perbedaan rerata pengaruh 

penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada 

siswa SMP Negeri 24 Surakarta. Setelah melihat hasil di atas, dapat 

disimpulkan bahwa H1 (hipotesis ada perbedaan atau ada hubungan yang 

bermakna) diterima. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ada pengaruh 

penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada 

siswa SMP Negeri 24 Surakarta yang secara statistik bermakna antara pre test 

– post test 1 dengan nilai p= 0,000 dengan pre test – post test 2 dengan nilai 

p=0,015 pada siswa SMP Negeri 24 (Dahlan, 2011). 

Keterbatasan dalam penelitian yaitu 1) Adanya kendala saat siswa 

mengisi kuesioner post test 1 karena penelitian dilakukan pada saat jam 

pelajaran selesai atau siswa ingin cepat-cepat pulang. 2) Pelaksanaan 

penelitian dan penyuluhan diberikan saat siswa mengerjakan soal kuesioner 

post test sehingga tidak memiliki waktu yang banyak. Karena penelitian 

bertepatan pada hari Jumat dan siswa laki-laki akan sholat jumat bersama. 3) 

Adanya keterbatasan waktu penelitian dan ada beberapa responden yang 

bekerja sama (menyontek) sehingga sesama responden sulit untuk 

dikondisikan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Ada pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi pada siswa SMP Negeri 24 Surakarta 

2. Perempuan lebih tinggi tingkat pengetahuannya dibandingkan dengan laki-

laki pada siswa SMP Negeri 24 Surakarta 

Saran 

1. Untuk guru SMP Negeri 24 Surakarta pertahankan kedisiplinan dalam 

belajar mengajar sehingga dapat memberikan suritauladan yang baik buat 

siswanya. 

2. Untuk SMP Negeri 24 Surakarta diharapkan dapat memberikan pelajaran 

tambahan atau ekstra khusus untuk menambah pengetahuan siswa. 

3. Untuk siswa SMP Negeri 24 Surakarta agar menumbuhkan rasa percaya diri 

dalam mengerjakan soal-soal kuesioner yang telah dibagikan maupun 

pelajaran lainnya. 
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