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Abstrak 

 

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat diperlukan oleh  masyarakat, 

khususnya remaja. Usia remaja merupakan usia yang paling rawan mengalami 

masalah  kesehatan reproduksi seperti kehamilan dan melahirkan usia dini, aborsi 

yang tidak aman, infeksi menular seksual, pelecehan seksual dan perkosaan. 

Media memegang peran penting dalam menyebarluaskan informasi tentang 

kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Salah satu caranya adalah dengan 

menggunakan media cetak seperti: leaflet, poster, banner, spanduk. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian informasi tentang 

kesehatan reproduksi dengan menggunakan media cetak di lingkungan sekolah 

terhadap tingkat pengetahuan siswa SMK Muhammadiyah Kartasura. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan Quasi 

Eksperimen, dengan rancangan penelitian Pretest and Post Test One Group. 

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu media cetak seperti gambar, poster, 

leaflet, spanduk, banner tentang kesehatan reproduksi remaja dan variabel 

terikatnya yaitu pengetahuan siswa mengenai kesehatan reproduksi remaja. 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMK Muhammadiyah Kartasura 

sebanyak 503 orang, dan untuk sampel penelitian adalah kelas X yaitu sebanyak 

163 orang. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis data hasil penelitian 

menggunakan uji Paired Sample t-test dengan nilai kemaknaan (α=0,05). 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian diketahui bahwa ada pengaruh signifikan 

antara pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi terhadap peningkatan 

pengetahuan remaja pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah Kartasura S, 

dengan nilai thitung -9,281<ttabel (-1,960); p= 0,000< 0,05) dan nilai rata-rata 

pengetahuan sebelum dilakukan pemberian informasi sebesar 18,52 dan sesudah 

dilakukan intervensi sebesar 19,63.  
 

Kata kunci: Pengetahuan, Kesehatan reproduksi remaja, Media cetak 

 

 



2 

Pengaruh Pemberian Informasi Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Menggunakan Media 

Cetak Di Lingkungan Sekolah Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa SMK Muhammadiyah 

Kartasura (Pipin Oktaviani) 

  

 

THE EFFECT OF INFORMATION ABOUT REPRODUCTIVE HEALTH 

USING PRINT MEDIA IN THE SCHOOL ON THE IMPROVEMENT OF 

STUDENT KNOWLEDGE AT SMK MUHAMMADIYAH KARTASURA 

 

. 

Pipin Oktaviani
1
, Sulastri

2
, Rina Ambarwati

3 

 
 

Abstrak 

 

 

Knowledge of reproductive health is needed by the public, especially teenagers. 

Adolescence is an age that is most vulnerable to reproductive health problems 

such as early age pregnancy and childbirth, unsafe abortion, sexually transmitted 

infections, sexual harassment and rape. Media plays an important role in 

disseminating information about adolescent sexual and reproductive health. One 

way is to use print media such as leaflets, posters, banners. The purpose of this 

study was to determine the effect of the provision of information about 

reproductive health by using the print media in the school environment to the 

level of knowledge students of SMK Muhammadiyah Kartasura. This research is a 

quantitative study, the type of research that is used Quasi Experiment, the 

research design Pretest and Post Test One Group. The independent variable in 

this study is the print media such as pictures, posters, leaflets, banners, on 

adolescent reproductive health and the dependent variable is the student's 

knowledge about adolescent reproductive health. The study population was all 

students of SMK Muhammadiyah Kartasura as many as 503 people, and for the 

study sample is class X as many as 163 people. The research instrument is the 

questionnaire. Analysis of survey data using Paired sample t-test with a 

significance value (α = 0.05). Based on the analysis of research data it is known 

that there is significant influence between the informing about reproductive health 

to adolescents increased knowledge in class X SMK Muhammadiyah Kartasura, 

with tvalue -9.281 <ttable (-1,960); (p = 0.000 <0.05) and the average value of 

knowledge before the informing 18.52 and 19.63 after the intervention. 

 

Keywords: Knowledge, Adolescent reproductive health, Print media. 
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PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi sangat diperlukan oleh  

masyarakat, khususnya remaja. 

Berdasarkan laporan dari World 

Health Organization (WHO) 2012,, 

kelompok usia remaja (10-19 tahun) 

pada tahun 2010 menempati seperlima 

jumlah penduduk dunia, dan 83% di 

antaranya hidup di negara-negara 

berkembang. Usia remaja merupakan 

usia yang paling rawan mengalami 

masalah  kesehatan reproduksi seperti 

kehamilan dan melahirkan usia dini, 

aborsi yang tidak aman, infeksi 

menular seksual (IMS) termasuk 

Human Immunodeficiency Virus 

(HIV), pelecehan seksual dan 

perkosaan. 

Berdasarkan sensus penduduk 

yang dilakukan di Indonesia pada 

tahun 2010, jumlah penduduk 

Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa, 

63,4 juta diantaranya adalah remaja 

yang terdiri dari laki-laki sebanyak 

32.164.436 jiwa (50,70%) dan 

perempuan sebanyak  31.279.012 jiwa 

(49,30%). Besarnya penduduk remaja 

akan berpengaruh pada pembangunan 

dari aspek sosial, ekonomi maupun 

demografi baik saat ini maupun di 

masa yang akan datang. Menurut 

survei demografi dan kesehatan 

Indonesia remaja (SDKI-R) tahun 

2007, penduduk usia remaja perlu 

mendapat perhatian serius karena 

remaja termasuk dalam usia sekolah 

dan usia kerja, mereka sangat berisiko 

terhadap masalah-masalah kesehatan 

reproduksi yaitu perilaku seksual 

pranikah, Napzah dan HIV/AIDS 

(BKKBN, 2011). 

Berdasarkan data Perkumpulan 

Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 

Jawa Tengah, Kasus tersebut 

meningkat pada tahun 2010, remaja 

yang melakukan hubungan seks 

pranikah sebanyak 863 orang, hamil 

sebelum menikah 452 orang, infeksi 

menular seksual 283 orang, aborsi 244 

orang. Sedangkan survei yang 

dilakukan oleh Youth Center Pilar 

PKBI Jawa Tengah tahun 2010 dengan  

99 responden siswa SMA di Jawa 

Tengah. Didapatkan data remaja yang 

berpegangan tangan 82,8%, 

berpelukan 68,7%, mencium pipi 

64,6%, berciuman bibir 62,6%, saling 

meraba badan dan kelamin 32,3%, 

melakukan petting 20,2%, melakukan 

oral seks 8,1%, melakukan hubungan 

seks vagina 14,1% (Kustanti, 2013). 

Media memegang peran penting 

dalam menyebarluaskan informasi 

tentangkesehatan reproduksi remaja. 

Menurut (Maryatun, 2013) informasi 

tersebut dapat berasal dari berbagai 

sumber misalnya dari teman, melihat 

dari film atau video porno, tayangan 

televisi, membaca buku, majalah dan 

surat kabar. Media informasi tersebut 

tidak menjamin pendidikan seksual 

yang benar serta sesuai dengan 

kebutuhan remaja. 

Berdasarkan informasi dari guru 

BK (Bimbingan dan Konseling) pada 

September 2013 – Februari 2014, 

terdapat 8 siswa yang tertangkap 

sedang menonton video porno di 

dalam kelas. SMK Muhammadiyah 

Kartasura tidak memiliki kantin 

sehingga semua siswa diijinkan untuk 

keluar pada saat istirahat, SMK 

Muhammadiyah Kartasura juga 

terletak di tengah permukiman warga 
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sehingga di luar lingkungan sekolah 

mereka dapat dengan bebas merokok 

dan melakukan semua hal yang 

mereka inginkan termasuk perilaku 

seks pranikah, penyimpangan sosial 

dll. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

Untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh pemberian informasi tentang 

kesehatan reproduksi dengan 

menggunakan media cetak di 

lingkungan sekolah terhadap tingkat 

pengetahuan siswa SMK 

Muhammadiyah Kartasura. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif, dengan jenis  

penelitian Quasi Eksperimen, 

rancangan penelitian pada penelitian 

ini yaitu Pretest and Post Test One 

Group. Populasi penelitian adalah 

seluruh siswa SMK Muhammadiyah 

Kartasura sebanyak 503 orang, dan 

untuk sampel penelitian adalah kelas X 

yaitu sebanyak 163 orang. Waktu 

penelitian dilakukan pada tanggal 17 

Mei – 2 Juni 2014. 

Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah media cetak 

seperti gambar, poster, leaflet, 

spanduk/ banner tentang kesehatan 

reproduksi remaja. Variabel dependen 

adalah Variabel dependent dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan 

siswa mengenai kesehatan reproduksi 

remaja. Instrumen penelitian 

menggunakan kuesioner pengetahuan. 

Analisa data menggunakan uji paired 

sample t-test. 

 

 

 

 

HASIL 

Data yang terkumpul, didapat 

karakteristik responden berupa umur, 

jenis kelamin. 

Tabel 1. Distribusi Umur Responden  

 

Dari Tabel 1 diatas, data 

menunjukkan sebagian besar siswa 

berumur 16 tahun (73,0%). 

 

Tabel 2. Distribusi jenis kelamin 

Responden  

Jenis 

kelamin  
Frek. % 

Laki-laki 150 92,0 

Perempuan  13 8,0 

Jumlah 163 100 

 

Dari tabel 2 diatas, data 

menunjukkan sebagian besar 

responden berjenis kelamin laki-laki 

yaitu 150 siswa (92%). 

 

Tabel 3. Tingkat pengetahuan 

sebelum diberikan informasi 

Dari tabel 3 diatas diketahui 

bahwa kebanyakan siswa mempunyai 

pengetahuan cukup yaitu sebanyak 

115 siswa (70,6%). 

Umur 

(tahun) 
Frek. % 

15 27 16,6 

16 92 73,0 

17 28 23,3 

18 6 3,7 

Jumlah 163 100 

Nilai Pre test Jumlah Persentase (%) 

Kurang  12 7,4 

Cukup 115 70,6 

Baik  36 22,0 

Total 163 100,0 
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Tabel 4. Tingkat pengetahuan 

sesudah diberikan informasi 

 

 Berdasarkan hasil pengumpulan 

data diketahui bahwa kebanyakan 

siswa yang mempunyai pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi sesudah 

diberikan informasi dengan 

menggunakan media cetak 2 minggu 

setelah pemasangan media cetak 

mempunyai pengetahuan cukup yaitu 

sebanyak 101 siswa (62,0%). 

 

1. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data 

menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Hasil uji normalitas data 

variabel pengetahuan ditampilkan pada 

tabel 5 sebagai berikut: 

Hasil uji normalitas diketahui 

bahwa kedua data penelitian memiliki 

nilai probabilitas (p-value) lebih besar 

dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut berdistribusi 

normal. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk 

mengetahui adanya pengaruh 

pemberian informasi dengan 

menggunakan media cetak terhadap 

peningkatan pengetahuan siswa kelas 

X SMK Muhammadiyah Kartasura 

menggunakan uji Paired Sample t-test.  

 

Tabel 6. Tingkat pengetahuan 

sebelum dan sesudah pemberian 

informasi menggunakan media cetak 

 

Berdasarkan tabel dibawah ini 

diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat 

pengetahuan sebelum diberikan 

informasi sebesar 18,52 dan tingkat 

pengetahuan sesudah mendapatkan 

informasi yaitu sebesar 19,63. 

 

 

PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan penelitian diketahui 

sebagian besar responden berumur 16 

tahun yaitu sebanyak  92 siswa. Hal ini 

menunjukkan  bahwa remaja umur 16 

tahun merupakan perkembangan 

remaja tahap akhir. Dalam masa 

perkembangan tersebut remaja 

menjadi individu yang sensitif, mudah 

menangis, mudah cemas dan tidak 

disadari dengan pengetahuan yang 

kurang dapat mencoba hal baru yang 

dapat menghancurkan masa depan 

mereka dan keluarga (Poltekes Jakarta, 

2010). Sedangkan pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi salah 

satunya dapat dipengaruhi oleh umur. 

Semakin bertambah usia seseorang 

No Nilai  Post 

test 

Jumlah Persentase (%) 

1 Kurang 5 3,0 

2 Cukup 101 62,0 

3 Baik 57 35,0 

 Total 163 100,0 

Data p-

value 

Kesimpulan 

Pengetahuan_Pretest 

Pengetahuan_Posttest 

0,110 

0,064 

Normal 

Normal 

Variabel 
Pengetahuan 

Mean Thit  

sebelum diberikan 
informasi  

18,52  

-9,281 

 

0,000 

 sesudah diberikan 
informasi  

19,63 
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diasumsikan bertambah pula 

pengetahuannya seiring dengan 

bertambahnya pengalaman dan 

kematangan diri (Budiman Dan 

Riyanto, 2013). 

Berdasarkan jenis kelamin, 

sebagian besar responden berjenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 150 

siswa (92%). Banyaknya responden 

berjenis kelamin laki-laki, hal ini 

sesuai dengan tempat pendidikan atau 

sekolah yang dipilih yaitu sekolah 

menengah kejuruan yang memiliki 

beberapa jurusan misalnya jurusan 

otomotif, mesin dan jurusan tata 

busana. Jurusan tata busana terdapat 

satu kelas yang berjumlah 13 siswa 

perempuan.  

 

2. Pengetahuan sebelum diberikan 

informasi tentang kesehatan 

reproduksi 

Berdasarkan hasil analisis data 

didapatkan bahwa kebanyakan siswa 

yang mempunyai pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi sebelum 

diberikan informasi mempunyai 

pengetahuan cukup yaitu sebanyak 

115 siswa (70,6%). Pengaruh paparan 

media informasi dan kelompok teman 

sebaya dapat mempengaruhi 

pengetahuan siswa sebelum diberikan 

informasi maupun penyuluhan (Kirby, 

Laris Dan Rolerri, 2007). Terlihat dari 

hasil pre test menunjukkan sebagian 

besar siswa mempunyai pengetahuan 

cukup yaitu 70,6%, menandakan 

bahwa mereka sudah tidak tabu 

mengenai informasi kesehatan 

reproduksi. Selain paparan media 

informasi dan lingkungan pergaulan 

terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang 

yaitu pendidikan, pengalaman, usia. 

Sedangkan berdasarkan karakteristik 

umur responden sebagian besar siswa 

berumur 16 tahun (73%). Hal ini 

berarti bahwa daya tangkap seseorang 

akan dipengaruhi oleh usia, semakin 

muda seseorang daya tangkap akan 

semakin baik, sehingga pengetahuan 

yang didapatkan pada usia remaja akan 

lebih maksimal dari pada usia lanjut 

(Notoatmojdo, 2007).  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

teori dapat diasumsikan bahwa 

sebagian besar siswa yang mempunyai 

pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi sebelum diberikan 

informasi tentang kesehatan 

reproduksi mempunyai pengetahuan 

cukup. 

 

3. Pengetahuan sesudah 

mendapatkan informasi tentang 

kesehatan reproduksi 

Berdasarkan hasil analisis data 

sesudah diberikan informasi tentang 

kesehatan reproduksi dengan media 

cetak selama 2 minggu diketahui 

bahwa tingkat pengetahuan responden 

kebanyakan dalam kategori cukup 

yaitu sebanyak 101 siswa (62%). 

Peningkatan jumlah nilai responden 

mengakibatkan jumlah responden 

dengan pengetahuan kurang pada pre 

test dari 12 siswa turun menjadi 5 

orang siswa. Hal yang sama pada 

tingkat pengetahuan baik pada pre test 

sebanyak 36 siswa meningkat menjadi 

57 siswa. Akan tetapi hasil dari pre 

test dan post test masih berada dalam 

kategori yang sama yaitu cukup 

sebesar 18,52 (pre test) dan 19,63 

(post test) tetapi mengalami 

peningkatan rata-rata sebesar 1,11 

point. 
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Media informasi merupakan 

segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan atau ketrampilan sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses 

belajar pada diri sehingga lebih mudah 

dipahami dan dimengerti (Harjanto, 

2008). Adapun media yang digunakan 

dalam penelitian ini diantaranya 

gambar, poster, leaflet, spanduk, 

banner. Semakin beragam jenis media 

massa yang digunakan maka semakin 

tinggi pula tingkat pengetahuan 

kesehatan reproduksi  remaja (Suyati, 

2011).  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

teori dapat diasumsikan bahwa 

sebagian besar siswa yang mempunyai 

pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi sesudah diberikan 

informasi tentang kesehatan 

reproduksi mempunyai pengetahuan 

cukup. 

 

4. Hasil Analisis Bivariat 

Berdasarkan Hasil analisa data 

menggunakan uji Paired-Sample t-test 

diketahui bahwa nilai thitung sebesar -

9,281<ttabel (-1,960) dengan nilai 

probabilitas 0,000 yang nilainya lebih 

kecil dari 0,05, hal ini berarti Ho 

ditolak artinya ada pengaruh signifikan 

pemberian informasi tentang kesehatan 

reproduksi dengan menggunakan 

media cetak di lingkungan sekolah 

terhadap tingkat pengetahuan siswa 

SMK Muhammadiyah Kartasura. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa rata-rata tingkat pengetahuan 

sebelum mendapatkan informasi 

tentang kesehatan reproduksi sebesar 

18,52 yang nilainya lebih kecil dari 

tingkat pengetahuan sesudah 

mendapatkan informasi tentang 

kesehatan reproduksi yaitu sebesar 

19,63, artinya bahwa tingkat 

pengetahuan 2 minggu sesudah 

pemberian informasi lebih tinggi dan 

lebih baik dibandingkan dengan 

tingkat pengetahuan sebelum 

mendapatkan informasi tentang 

kesehatan reproduksi pada siswa kelas 

X SMK Muhammadiyah Kartasura. 

Salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan pengetahuan remaja 

adalah sumber informasi yang 

didapatkan melalui media pendidikan 

(Nasria, 2009). 

Pemberian informasi kesehatan 

dengan bantuan media pendidikan 

akan memberikan beberapa manfaat 

yaitu merangsang minat belajar, 

memudahkan penerimaan informasi 

oleh sasaran pendidikan dan mencapai 

sasaran yang lebih banyak (Supariasa 

dan Suiraoka, 2012). Pemberian 

informasi yang secara terus menerus 

diulang akan masuk dalam memori 

jangka panjang oleh sebab itu semakin 

lama seseorang terpapar media 

informasi semakin baik pula tingkat 

pengetahuannya (Stephen, 2011). 

Terdapat beberapa hal yang 

menjadikan hasil dari penelitian ini 

kurang memperoleh hasil maksimal 

yaitu pelaksanaan post test 

dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian 

semester sehingga siswa-siswi tidak 

dapat berkonsentrasi penuh dengan 

soal yang diberikan. Selain itu media 

cetak yang terpasang di lingkungan 

sekolah meliputi lingkungan yang luas 

meskipun media tersebut menarik 

tetapi dibutuhkan kesadaran membaca 

pada tiap individu untuk melihat 

kemudian membaca media cetak 

tersebut. Salah satu faktor keberhasilan 
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pemahaman suatu informasi seseorang 

adalah kemauan (Ali, 2009). Tingkat 

kemauan membaca dari responden 

yang kurang terhadap media-media 

cetak yang telah terpasang 

menyebabkan peningkatan 

pengetahuan masih dalam kategori 

rendah yaitu rata-rata pre test – post 

test hanya meningkat 1,11 point. 

Pengetahuan kesehatan 

reproduksi menjadi sangat penting 

untuk remaja karena saat usia remaja 

terjadi perkembangan yang sangat 

dinamis baik secara biologi maupun 

psikologi serta beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan remaja 

yang salah satunya ialah media massa, 

sehingga dengan perkembangan media 

massa yang semakin pesat dapat juga 

meningkatkan pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi dapat 

juga mempengaruhi sikap dan tingkah 

laku mengenai proses reproduksinya. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh 

Donggori (2012) yang meneliti tentang 

Hubungan Akses Media Massa 

Dengan Pengetahuan Kesehatan 

Reproduksi Pada Remaja (Studi Kasus 

Di SMK Kristen Gergaji), hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan 

antara jenis media massa dengan 

pengetahuan kesehatan reproduksi 

pada remaja.  

Hasil wawancara dari 6 

responden yang pada pre test 

berpengetahuan cukup dan pada post 

test memiliki pengetahuan baik 

didapatkan bahwa mereka membaca 

dan memahami isi dari media cetak 

yang telah dipasang pada lingkungan 

sekolah disamping itu mereka sering 

mendapatkan informasi mengenai 

kesehatan reproduksi dari teman, 

majalah atau buku, mengakses dari 

internet. Hal tersebut berarti terdapat 

faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian ini 

yaitu keterpaparan media informasi 

lain selama 2 minggu setelah 

pemasangan media cetak, lingkungan 

pergaulan (teman sebaya) juga dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan 

responden namun tidak menjamin 

informasi yang didapat tersebut benar 

dan sesuai kebutuhan remaja. 

Pernyataan dari hasil penelitian 

diatas sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Paramastri (2008), 

bahwa keaadaan kesehatan reproduksi 

remaja dipengaruhi oleh sumber 

informasi eksternal yang mudah 

dijangkau remaja yaitu dari teman 

sebaya (peer group), bacaan-bacaan 

popular, VCD porno, akses internet, 

dan lain-lain.  

Dari uraian hasil penelitian 

diatas menurut peneliti terdapat faktor 

lain yang dapat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan siswa SMK 

Muhammadiyah Kartasura. Siswa-siwi 

memperoleh informasi kesehatan 

reproduksi dari guru biologi, guru 

Bimbingan Konseling, petugas 

kesehatan yang melakukan penyuluhan 

sehingga informasi yang didapatkan 

lebih akurat, jelas dan benar 

(Riskiyani, 2013). 

Perlunya para pendidik dan 

tenaga kesehatan mengetahui 

perkembangan remaja saat ini dan 

perlunya kerjasama antara petugas 

kesehatan dengan pihak sekolah dalam 

memberikan pengetahuan kesehatan 

reproduksi sehingga siswa-siswi tidak 

mencari informasi diluar yang bisa 

memberikan informasi yang salah. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Ada pengaruh signifikan pemberian 

informasi tentang kesehatan 

reproduksi  dengan menggunakan 

media cetak di lingkungan sekolah 

terhadap tingkat pengetahuan siswa 

SMK Muhammadiyah Kartasura, 

dengan nilai thit = -9,281<-ttab = -

1,960; ( = 0,000< 0,05). 

2. Pengetahuan remaja sebelum 

diberikan informasi tentang 

kesehatan reproduksi dengan 

menggunakan media cetak di 

lingkungan sekolah diketahui 

bahwa yang mempunyai tingkat 

pengetahuan baik 36 orang (22%), 

cukup ada 115 orang (70,6%) dan 

kurang ada 12 orang (7,4%), ini 

berarti mayoritas responden 

mempunyai tingkat pengetahuan 

cukup. 

3. Pengetahuan remaja sesudah 

diberikan informasi tentang 

kesehatan reproduksi dengan 

menggunakan media cetak di 

lingkungan sekolah diketahui yang 

mempunyai tingkat pengetahuan 

baik ada 57 orang (35,0%), cukup 

ada 101 orang (62,0%) dan kurang 

ada 5 orang (3,0%), hal ini berarti 

kebanyakan siswa sesudah 

diberikan informasi mayoritas 

mempunyai tingkat pengetahuan 

cukup. 

4. Pengetahuan remaja sebelum dan 

sesudah mendapatkan informasi 

tentang kesehatan reproduksi 

menggunakan media cetak 

mengalami peningkatan nilai rata-

rata yaitu dari 18,52 (pre test) 

meningkat 19,63 (post test).  

 

 

Saran 

1. Bagi Institusi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan program-program yang 

dapat menyebarluaskan informasi 

tentang pengetahuan kesehatan 

reproduksi terutama bagi remaja 

yang mempunyai pengetahuan 

kurang sehingga remaja terhindar 

dari dampak yang diakibatkan  dari 

pengetahuan yang kurang mengenai 

perilaku seks bebas remaja tersebut. 

2. Bagi Orang Tua  

Diharapkan dapat lebih 

menanamkan nilai keagamaan pada 

putra putrinya dengan baik dan 

menerapkannya pada kehidupan 

sehari-hari sehingga putra putrinya 

dapat terhindar dari perilaku seks 

bebas. 

3. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat mencari sumber 

informasi yang jelas dari guru atau 

orang tua dan tenaga kesehatan 

sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan mengenai kesehatan 

reproduksi dan meningkatkan 

kewaspadaan terhadap dampak 

buruk dari kurangnya informasi 

mengenai kesehatan reproduksi. 

4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penulis berharap pada penelitian-

penelitian selanjutnya untuk 

meneliti faktor yang lebih kompleks 

pengaruhnya terhadap tingkat 

pengetahuan, selain faktor 

pengetahuanya itu pengalaman 

pribadi, kebudayaan, orang lain 

yang dianggap penting, media 

massa, lembaga pendidikan, 

lembaga agama dan faktor emosi 

dalam diri individu. 
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