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THE DIFFERENCES OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF TEENAGER 

GIRL BEFORE AND AFTER GIVEN EDUCATION ABOUT HEALTHY 

RELATIONSHIP 

 

ABSTRACT  

 

Adolescence is music from children to adults. At this time there were changes both 

physically and psychologically, especially in the bio-psycho-social aspect. Changes 

at this time resulted in teenagers starting to be attracted to the opposite sex. Good 

dating is a healthy solution. This study aims to provide education to adolescents 

about safe health. This type of research is pre-experimental with one group pretest 

posttest design. This research will be conducted at SMA Negeri 1 Kuta Utara in 

April-May 2022. The research sample found 75 respondents. The process of 

collecting data using a questionnaire instrument for 45 minutes. The results showed 

that the mean value before given education was 90, after given education was 96.7. 

The percentage of attitude values obtained before given education positive attitudes 

was 45% and negative attitudes 55% after given education the percentage values 

of positive attitudes became 56% and negative attitudes 44%. Data normality test 

with Kolmogorov-Smirnov test obtained p value 0.000 (p <0.005), the data is not 

normally distributed. The results of the Wilcoxon test for the knowledge variable 

have a p value of 0.000 and a Z-value of -5.471, while the attitude variable has a 

p-value of 0.000 and a Z-value of -4.591. The results of this analysis show that there 

are differences in knowledge before and after being given education and there are 

differences in attitudes before and after being given education, it is hoped that the 

provision of education can improve adolescent knowledge and attitudes about 

health relationship.  

Key Word: Adolescent, Education, Health, Healty Relationship  
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PERBEDAAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI SEBELUM 

DAN SESUDAH DIBERIKAN PENYULUHAN TENTANG BERPACARAN 

SEHAT 

 

ABSTRAK 

 

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Pada masa ini terjadi 

perubahan-perubahan baik secara fisik dan psikis terutama dalam aspek bio-psiko-

sosial. Perubahan pada masa ini mengakibatkan remaja mulai tertarik pada lawan 

jenis yang berkembambang le aktivitas berpacaran. Berpacaran yang baik adalah 

berpacaran yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada 

remaja tentang berpacaran sehat yang aman. Jenis penelitian ini adalah pre-

eksperimental dengan rancangan one group pretest postest design telah 

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kuta Utara pada bulan April-Mei tahun 2022. 

Sampel penelitian berjumlah 75 responden. Proses pengambilan data menggunakan 

instrumen kuesioner. Hasil penelitian didapatkan nilai mean sebelum penyuluhan 

adalah 90, sesudah penyuluhan 96,7. Persentase nilai sikap didapatkan sebelum 

penyuluhan sikap positif 45% dan sikap negatif 55% sesudah penyuluhan nilai 

persentase sikap positif menjadi 56% dan sikap negatif 44%. Uji normalitas data 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan p value 0,000 (p<0,005), data tidak 

berdistribusi normal. Hasil uji Wilcoxon variabel pengetahuan nilai p value 0,000 

dan nilai Z sebesar -5,471 sedangkan, pada variabel sikap nilai p value 0,000 dan 

nilai Z sebesar -4,591. Hasil analisis ini menunjukkan ada perbedaan pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan dan ada perbedaan sikap sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan, sehingga diharapkan dengan pemberian penyuluhan 

dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang berpacaran sehat.  

 

Kata Kunci: Remaja, Penyuluhan, Kesehatan, Berpacaran Sehat  
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RINGKASAN PENELITIAN 

 

PERBEDAAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI SEBELUM 
DAN SESUDAH DIBERIKAN PENYULUHAN TENTANG BERPACARAN 

SEHAT 

 

World Health Organitation tahun 2020 menyatakan bahwa remaja adalah 

individu yang berusia 10-24 tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (BKKBN) tahun 2015 remaja merupakan masa transisi antara masa 

anak-anak dan dewasa, dimana terjadi pacu tumbuh (growth spurt), timbul ciri-ciri 

seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan psikologis serta 

kognitif (Iskandarsyah (2010) dalam Rahayu dkk, (2017)). 

Pada masa remaja hubungan dengan teman sebaya sangat berpengaruh 

penting dalam pembentukan individu secara sosial terutama dalam perkembangan 

sosial emosional remaja (Berk, 2014 dalam Tridarmanto, 2017).  Remaja mulai 

membangun hubungan dengan lawan jenis yang bersifat romantis, yang nantinya 

hubungan ini akan berkembang ke aktivitas berpacaran. Hal ini terjadi karena 

remaja tengah mengalami masa pubertas (Tridarmanto, 2017).  

Peningkatan pengetahuan dan sikap remaja terhadap berpacaran sehat dapat 

dilakukan dengan cara mengikuti penyuluhan tidak hanya di sekolah, namun dapat 

dilakukan di banjar-banjar dengan bantuan dari kader. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan 

pengetahuan remaja putri sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan tentang 

berpacaran sehat. Jenis penelitian ini adalah pre-eksperimental dengan rancangan 

one group pretest postest design. Pengambilan data dengan teknik wawancara 

kepada responden yang memenuhi kriteria inklusi menggunakan alat instrumen 

yaitu berupa kuesioner. Sampel penelitian ini adalah 75 siswi kelas 11 IPA dan IPS 

di SMA Negeri 1 Kuta Utara.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 52 responden 

pernah mendapatkan informasi mengenai berpacaran sehat dengan sumber 

informasi terbanyak pada media sosial. Pada nilai rata-rata pretes pengetahuan 

adalah 90, sedangkan nilai rata-rata postes adalah 96,7. Pada nilai pretes sikap nilai 

median adalah 52 dengan persentase sikap positif 45% dan sikap negatif 55%, 
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sedangkan nilai median postes adalah 55 dengan persentase sikap positif 56% dan 

sikap negatif 44%. Hasil analisis yang diperoleh menggunakan uji normalitas data 

Kolmogorov-Smirnov pada nilai pengetahuan menunjukkan bahwa data tidak 

berdistribusi normal dengan nilai signifikan 0,000 yaitu < 0,005. Hasil uji 

homogenitas menunjuukan data tidak homogen. Hasil uji Wilcoxon pada perbedaan 

pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan memperoleh nilai Z 

sebesar -5,471 dengan p value 0,000 (p < 0,005) yang menujukkan ada perbedaan 

pengetahuan remaja putri sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan.  Pada uji 

Wilcoxon pada perbedaan sikap sebelum dan sesudah penyuluhan diperoleh nilai Z 

sebesar -4,591 dengan p value 0,000 (p < 0,005) yang menunjukkan ada perbedaan 

sikap remaja putri sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan tentang berpacaran 

sehat.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyu (2020) yang berjudul “Perbedaan Pengetahuan Remaja Sebelum dan 

Sesudah Diberikan Penyuluhan Tentang Gaya Berpacaraan Sehat dengan Media 

video” yaitu rata-rata pengetahuan sebelum diberikan penyuluhan 80,16 dan setelah 

penyuluhan 87,10.  

Peningkatan pengetahuan ini disebabkan karena otak manusia dirancang 

untuk menempatkan diri di dalam lingkungan, sehingga para remaja mendapatkan 

solusi dari pertanyaan-pertanyaan dan rasa ingin tahu mereka. Kegiatan penyuluhan 

ini dapat memberikan informasi kepada remaja yang selanjutnya merangsang kerja 

otak untuk menyimpan memori, sehingga individu memiliki pengetahuan dalam hal 

ini adalah berpacaran sehat. Sikap manusia dapat berubah dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Pengalaman pribadi yang meninggalkan kesan yang mendalam, 

pengaruh orang lain dan lingkungan yang mempengaruhi pembentukan sikap, 

kebudayaan yang berbeda-beda, dan tentunya pengaruh dari media yang 

menyebabkan seseorang merubah pola berpikir yang senantiasa mempengaruhi 

cara bersikapnya.  

Tujuan dari penyuluhan terutama penyuluhan kesehatan adalah tercapainya 

perubahan perilaku individu dan berperan dalam mewujudkan kesehatan yang 

optimal, maka dengan penelitian ini telah dicapai tujuan penyuluhan kesehatan 

tersebut. 

Simpulan dari penelitian ini adalah ada perbedaan pengetahuan remaja putri 
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sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan tentang berpacaran sehat dan ada 

perbedaan sikap remaja putri sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan tentang 

berpacaran sehat. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

menjadi kelompok kontrol dan kelompok perlakuan sehingga dapat 

membandingkan dengan kelompok yang diberikan intervensi dan yang tidak 

diberikan intervensi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian 

dalam pembelajaran serta dapat dikembangkan dengan variabel yang lebih beragam 

terutama dalam peneltiian berbasis kesehatan remaja.  
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