
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Kondisi lokasi penelitian 

Lingkungan Bebalang adalah salah satu lingkungan dalam Kelurahan 

Bebalang. Berjarak ± 1 km arah selatan Kantor Bupati Bangli. Secara geografis 

lingkungan Bebalang merupakan daerah dataran yang dibagi dalam tiga area 

(tempek) yaitu Tempek Kangin, Tempek Tengah dan Tempek Kauh. Jumlah 

penduduk menurut data tahun 2020 sebanyak 2577 jiwa dengan jumlah kepala 

keluarga 671 KK. Jumlah penduduk pada rentang usia 10 – 19 tahun sebanyak 345 

orang, terdiri dari 144 orang perempuan dan 201 orang laki- laki. Fasilitas umum 

yang ada di lingkungan Bebalang yaitu 1 buah wantilan dan 3 buah balai banjar, 1 

serta 1 buah sekolah dasar. Fasyankes yang ada yaitu 1 buah poskesdes, 1 buah 

PMB, dan 1 buah praktik dokter umum, sedangkan jarak lingkungan Bebalang 

dengan Puskesmas ± 2 km dan jarak dengan rumah sakit umum ± 1 km. Mata 

pencarian penduduk sebagian besar adalah wiraswasta dan ASN. Media 

komunikasi antar warga adalah melalui pertemuan warga yang diadakan rutin setiap 

bulan baik itu untuk orang dewasa maupun pertemuan remaja (sekaa teruna) yang 

bertempat di wantilan desa, namun sejak pandemi covid-19, kegiatan pertemuan ini 

tidak dilakukan lagi. Media komunikasi saat ini yang digunakan adalah melalui 

media sosial (grup WA). 

Lingkungan Bebalang merupakan wilayah kerja Puskesmas Bangli. Secara 

umum partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan cukup baik, dibuktikan 

dengan terbentuknya satgas penanganan covid-19, tersedianya sarana cuci tangan 
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di tempat umum, kepatuhan masyarakat menggunakan masker dan mekanisme 

pengaturan jarak dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, posyandu 

balita dilaksanakan secara rutin pada tanggal 20 setiap bulannya serta angka 

kepemilikan jamban sebanyak 100%. Posyandu remaja belum terbentuk di 

lingkungan Bebalang dan di semua wilayah kerja Puskesmas Bangli.  Selama tahun 

2020, kegiatan promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat berfokus pada 

upaya penanganan covid-19 dan protokol kesehatan. 

 

2. Karakteristik subjek penelitian 

Sampel sebesar 116 responden dengan karakteristik responden sebagai 

berikut:  

 

Tabel 2  
Karakteristik Responden 

Karakteristik Frekuensi Persentase 
 

1 2 3 

Umur 10 – 13 th 21 18,10 

14 – 16 th 45 38,79 

17 – 19 th 50 43,11 

Jumlah 116 100 

Pendidikan SD 6 5,17 

SMP 38 32,76 

SMA 62 53,45 

PT 10 8,62 

Jumlah 116 100 

Pekerjaan 

Orang Tua 

ASN 34 29,31 

TNI 3 2,59 

POLRI 7 6,03 
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1 2 3 

Wiraswasta 43 37,07 

Karyawan Swasta 18 15,52 

Petani 7 6,03 

Buruh 4 3,45 

Jumlah 116 100 

Sumber 

Informasi 

Guru 21 18,10 

Internet 10 8,62 

Teman 2 1,72 

Petugas Kesehatan 14 12,07 

Orang Tua 3 2,59 

Lebih dari satu sumber (ortu, 

internet, teman, guru, nakes) 

44 37,93 

Tidak Pernah 22 18,97 

Jumlah 116 100 

 

Tabel di atas menunjukkan, rentang umur remaja putri di lingkungan 

Bebalang lebih dari setengah berumur 17 – 19 tahun. Pendidikan responden lebih 

dari sebagian adalah SMA. Semua responden memiliki orang tua yang bekerja, 

sebagian besar adalah wiraswasta. Sebagian besar responden memperoleh 

informasi tentang kehamilan usia dini lebih dari satu sumber informasi, dan masih 

ada yang tidak pernah mendapat informasi tentang kehamilan usia dini.  
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3. Hasil pengamatan terhadap subyek penelitian berdasarkan variabel 

penelitian 

a. Pengetahuan remaja putri tentang kehamilan usia dini 

Pengetahuan remaja putri dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kurang, cukup 

dan baik. Hasil penelitian variabel pengetahuan terlihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3 
Pengetahuan Remaja Putri tentang Kehamilan Usia Dini 

Pengetahuan Frekuensi Persentase 

Kurang 4 3,4 

Cukup 51 44 

Baik 61 52,6 

Jumlah 116 100 

 

Pengetahuan remaja putri di lingkungan Bebalang lebih dari setengah berada 

pada kategori pengetahuan baik dan masih ada dengan kategori pengetahuan cukup 

dan kurang.  

Pada penelitian ini indikator / parameter yang digunakan untuk mengukur 

tingkat pengetahuan adalah tentang pengertian kehamilan usia dini, proses 

kehamilan, penyebab, masalah dan pencegahan kehamilan usia dini dengan 

gambaran seperti pada tabel empat 
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Tabel 4 
Pengetahuan Remaja Putri tentang Kehamilan Usia Dini  

Berdasarkan Parameter Pertanyaan  
 

Kategori Kurang Cukup Baik Jumlah 

Parameter f % f % f % f % 

Pengertian 23 19,83 52 44,83 41 35,34 116 100 

Proses kehamilan 31 26,72 60 51,72 25 21,56 116 100 

Penyebab  4 3,45 22 18,97 90 77,58 116 100 

Masalah 10 8,62 23 19,83 83 71,55 116 100 

Pencegahan 50 43,10 48 41,38 18 15,52 116 100 

 

Pada parameter pengertian dan proses kehamilan, sebagian besar responden 

memiliki pengetahuan kategori cukup, sedangkan parameter penyebab dan masalah 

akibat kehamilan usia dini, responden memiliki pengetahuan kategori baik, tetapi 

pada parameter pencegahan, pengetahuan responden hampir sebagian pada kategori 

kurang. 

 

b. Sikap remaja putri tentang kehamilan usia dini 

Sikap dalam penelitian ini merupakan pernyataan remaja putri sebagai bentuk 

kesiapan untuk mendukung upaya pencegahan kehamilan usia dini. 

 

Tabel 5 
Sikap Remaja Putri 

Sikap Frekuensi Persentase 

Tidak mendukung  8 6,9 

Mendukung 108 93,1 

Jumlah 116 100 
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Data pada tabel di atas menunjukkan sebagian besar lebih remaja putri di 

lingkungan Bebalang mendukung upaya pencegahan kehamilan usia dini. 

 

Tabel 6 

Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri tentang Kehamilan Usia Dini 

 Sikap Total 

Tidak mendukung Mendukung  

Tingkat Pengetahuan Frekuensi % Frekuensi %  

Kurang 0 0 4 100 4 

Cukup 3 5,89 48 94,11 51 

Baik 5 8,2 56 91,8 61 

Total  8 6,90 108 93,10 116 

 

Pengetahuan remaja putri kategori baik sebagian besar mendukung upaya 

pencegahan kehamilan usia dini tetapi ada juga yang tidak mendukung. Tetapi pada 

kategori pengetahuan kurang, semua responden mendukung upaya pencegahan 

kehamilan usia dini. 

  

B. Pembahasan 

1. Pengetahuan remaja putri tentang kehamilan usia dini 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja putri 

tentang kehamilan usia dini di lingkungan Bebalang 52,6% dalam kategori baik, 

44% kategori cukup dan hanya 3,4% kategori kurang. Data ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Narasiang, B., Wantania, J., & Mewengkang, M. 

dengan judul “Gambaran Pengetahuan Siswi SMP Tentang Kehamilan 

Remaja” dan dipublikasi e-CliniC, 3(1) dimana tingkat pengetahuan remaja putri 
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tentang kehamilan usia dini diperoleh hasil 73%. Penelitian yang dilakukan oleh 

Diana Novitadewi Budiharjo (2018) juga menemukan hasil yang serupa yaitu 

tingkat pengetahuan remaja putri tentang kehamilan remaja di wilayah kerja 

Puskesmas Saptosari Kabupaten Gunung Kidul adalah sebagian besar baik dengan 

karakteristik responden sebagian besar berusia 14 – 16 tahun. Hasil yang berbeda 

didapat oleh Friady Ginting dalam penelitian yang dilakukan di Manado yang 

memperoleh hasil pengetahuan terkait kehamilan remaja kategori kurang sebanyak 

59,57%, 34,04% cukup, dan hanya 6,38% kategori baik. 

Astutik (2013) dan Triyani (2012), menyebutkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu usia, pendidikan, informasi, 

pengalaman, sosial ekonomi dan lingkungan. Dalam penelitian ini apa yang 

disampaikan oleh Astutik dan Triyani ini juga diperoleh oleh peneliti yaitu melihat 

karakteristik responden dimana pengaruh faktor usia dibuktikan dengan usia 

responden paling banyak 17 – 19 tahun. Remaja pada usia ini memiliki karakteristik 

diantaranya adalah selektif dalam mencari teman sebaya, memiliki gambaran 

terhadap peranan diri serta memiliki kemampuan berpikir yang berkembang. Usia 

juga mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang, semakin bertambah usia 

maka semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang.  

Tingkat pendidikan dapat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam 

memahami dan menyerap pengetahuan yang telah diperoleh. Umumnya, 

pendidikan mempengaruhi suatu proses pembelajaran, semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang semakin baik tingkat pengetahuannya. Karakteristik tingkat 

pendidikan responden pada penelitian ini sebagian besar adalah SMA (53%), 
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sehingga dapat dinyatakan pendidikan memberikan pengaruh terhadap 

pengetahuan remaja. 

Informasi merupakan faktor selanjutnya yang diidentifikasi oleh Astutik 

(2013) dan Triyani (2012) mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengetahuan.  

Pada penelitian ini, 19% responden tidak pernah terpapar informasi tentang 

kehamilan usia dini. Pengetahuan adalah model yang digunakan manusia untuk 

memahami dunia dan yang dapat diubah-ubah oleh informasi yang diterima pikiran 

manusia. Hubungan informasi dan pengetahuan lebih menekankan pada pengertian 

informasi dan pengetahuan sebagai sebuah proses yang bersambungan. Informasi 

adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, 

makna, serta pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, 

didengar, dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik 

ataupun nonelektronik.  

Secara formal di sekolah tidak terdapat mata pelajaran yang membahas 

tentang kesehatan reproduksi sehingga untuk memperoleh pengetahuan tentang 

kehamilan usia dini dibutuhkan informasi dari sumber yang lainnya.  Oleh karena 

pengetahuan berhubungan dengan informasi maka informasi yang benar tentang 

kehamilan usia dini menjadi suatu yang harus dimiliki remaja.  

Kemudahan memperoleh informasi terutama bagi remaja tentu 

menimbulkan dampak baik itu positif maupun negatif. Dampak positifnya 

sangatlah banyak baik dari pengetahuan, keterampilan maupun perkembangan 

dunia. Namun dampak negatifnya sangatlah besar, dengan kemudahan mengakses 
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informasi internet misalnya bisa timbul akses negatif seperti kriminalitas hingga 

konten pornografi. 

Parameter pengetahuan remaja putri tentang kehamilan usia dini sesuai 

dengan tabel 4 ditemukan sebagian besar (43,1%) kategori kurang pada parameter 

pencegahan, hal ini mengindikasikan informasi yang diperoleh tentang upaya yang 

benar tentang pencegahan kehamilan usia dini belum benar. Pada parameter 

pencegahan pertanyaan tentang kapan mulai dilakukan upaya pencegahan serta 

pertanyaan tentang keberhasilan metode kontrasepsi menjadi pertanyaan yang 

paling banyak dijawab salah oleh responden dimana remaja putri di Bebalang masih 

beranggapan upaya pencegahan dimulai saat usia 15 tahun serta metode kontrasepsi 

selalu berhasil mencegah kehamilan. Menurut Rahayu, A (2017) upaya pencegahan 

sebaiknya dimulai pada umur 10 tahun, sedangkan merujuk dari International 

Technical Guidance on Sexuality Education dari UNESCO menyatakan bahwa 

pendidikan sex (kesehatan reproduksi) sebaiknya dimulai sedini mungkin (usia 5 

tahun) dengan mengikuti pola tumbuh kembang anak.   

Peneliti berpendapat pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dimulai 

pada usia 10 tahun sesuai dimulainya usia remaja tersebut. Upaya yang dapat 

dilakukan yaitu pemberian pemahaman kepada remaja akan penggunaan teknologi 

informasi yang tepat guna sehingga tidak disalahgunakan. Peranan orang tua dan 

pendekatan program yang berkaitan dengan remaja seperti PKPR, ataupun 

posyandu remaja dapat menjadi media dalam memberikan pemahaman lebih dalam 

tentang kesehatan reproduksi yang benar pada diri remaja sehingga tidak terjadi 

kehamilan di usia dini. 
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2. Sikap remaja putri tentang kehamilan usia dini 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap remaja putri di Lingkungan 

Bebalang sebesar 93% mendukung upaya pencegahan kehamilan usia dini. Sikap 

merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek sebagai suatu hasil pemahaman 

terhadap obyek tersebut. Salah satu komponen pembentuk sikap adalah komponen 

kognitif. Komponen kognitif terdiri dari pemikiran seseorang tentang sebuah objek 

tertentu meliputi fakta, pengetahuan dan kepercayaan yang dimiliki seseorang 

terhadap apa yang benar dan apa yang berlaku pada objek sikap.  

Selain hal tersebut menurut Notoatmodjo (2016), faktor – faktor yang 

mempengaruhi sikap seseorang adalah pengalaman, pengaruh orang lain yang 

dianggap penting, pengaruh kebudayaan, pengaruh lembaga pendidikan dan 

pengaruh sosial media.  

Sejalan dengan penelitian Sesa (2013) di SMA Negeri 15 Semarang yang 

menyatakan bahwa bila semakin banyak sumber informasi yang didapat oleh 

remaja maka akan semakin baik sikap dan perilaku seksualnya sebaliknya jika 

sumber informasi yang didapat oleh remaja sedikit dan setengah-setengah akan 

membuat perilaku seksual remaja yang salah atau berisiko terjadinya masalah 

kesehatan seperti kehamilan tidak diinginkan (KTD), penyakit menular seksual 

(PMS) dan lain-lain. Penelitiannya Kothari (2012), mengatakan informasi tentang 

seks yang tidak benar diterima oleh remaja selalu memberikan efek negatif, artinya 

remaja lebih banyak mengetahui masalah seksual melalui televisi merangsang para 

remaja lebih penasaran dan ingin tahu setelah mengakses informasi bahkan selalu 

mencoba-coba. Media televisi dan internet menyediakan gambar atau film porno 
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yang memberikan reaksi negatif untuk merangsang para remaja dalam merespon 

seksual. 

 Melihat data karakteristik responden, dimana informasi yang diperoleh 

responden tentang kehamilan usia dini sebagian besar bersumber dari guru dan dari 

internet maka peneliti berpendapat bahwa lembaga pendidikan dan media sosial 

memberikan pengaruh yang signifikan dalam sikap remaja putri tentang kehamilan 

usia dini. Dari pembahasan diatas, pengetahuan dan sikap remaja putri tentang 

kehamilan usia dini berhubungan dengan sumber informasi terutama pemberi 

informasi dan kebenaran informasi yang diberikan untuk membuktikan bagimana 

pengaruh dan seberapa kuat hubungan tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut. 

 

C. Kelemahan Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan pilihan 

jawaban benar atau salah dan setuju atau tidak setuju, sehingga tidak diperoleh 

gambaran secara mendalam baik tentang pengetahuan maupun tentang sikap. 


