
 

 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Kondisi lokasi penelitian  

  Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kuta Utara. SMA Negeri 1 

Kuta Utara berdiri sejak tahun 1986 dengan nama SMA Negeri 1 Kuta. Pada tahun 

2002 diubah menjadi SMA Negeri 1 Kuta Utara. Sama dengan SMA pada 

umumnya di Indonesia, sekolah ini ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, 

mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. SMA Negeri 1 Kuta Utara terletak di Jl. 

Made Bulet, No. 19 Dalung, Kuta Utara, Badung. SMA Negeri 1 Kuta Utara 

memiliki total 83 tenaga pendidik, 33 pegawai administrasi, dan 1652 peserta 

didik. SMA negeri 1 Kuta Utara adalah sekolah dengan status sekolah negeri yang 

terakreditasi A dengan NPSN 50101696. Sekolah ini memiliki luas tanah 10,765 

M2 dengan 40 ruang kelas, 4 laboratorium, 1 perpustakaan, 1 UKS, dan 1 ruang 

konseling. Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota 

ekstrakulikuler PIK-R sejak pandemi program penyuluhan remaja oleh PIK-R 

terakhir dilakukan 2 tahun lalu yaitu tahun 2019 akhir. SMA Negeri 1 Kuta Utara 

berada di wilayah UPT Puskesmas Kuta Utara yang secara rutin memberikan 

penyuluhan tentang kesehatan pada remaja, namun sejak pandemi COVID-19 

program tersebut sulit terlaksana. Dampak pandemi COVID-19 juga dirasa oleh 

seluruh anggota ekstrakulikuler KSPAN yang tdaik dapat melaksanakan 

kegaiatan dan program ekstrakulikuler yang telah ada. Walaupun begitu, 

diharapkan semua siswi dan siswa mendapatkan informasi dari sumber lain seperti 

media sosial, sanak saudara, teman, orang tua, dan lain sebagainya.  
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2. Karakteristik subjek penelitian  

  Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswi putri kelas XI IPA 

dan IPS yang jumlah total 16 kelas. Data karakteristik responden yang memenuhi 

kriteria inklusi yang berjumlah 75 orang. Data karakteristik demografis yaitu data 

karakteristik siswi diantaranya umur siswi, sedang dalam hubungan berpacaran, 

umur pertama kali berpacaran, pernah mendapat informasi tentang berpacaran 

sehat, dan sumber informasi berpacaran sehat yang pernah didapat.  

 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

 

Karakteristik Karakteristik Frekuensi Persentase 

Pernah berpacaran Ya 

   Tidak 

51 

24 

68 

32 

Jumlah Jumlah 75 100 

Pernah mendapat 

Informasi tentang 

berpacaran 

Pernah 

Belum pernah 

52 

23 

70 

30 

Jumlah  Jumlah 75 100 

Sumber informasi 

yang pernah 

didapat 

Saudara/ keluarga 

Orangtua 

Teman sebaya 

Pacar 

Lingkungan sekolah 

Media massa/ cetak 

Media sosial 

Nakes 

Lainnya 

Belum pernah 

5 

5 

5 

2 

9 

4 

17 

2 

4 

23 

7 

7 

7 

3 

12 

5 

22 

2 

4 

31 

 Jumlah  75 100 
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   Tabel 2 merupakan distribusi frekuensi karakteristik responden SMA 

Negeri 1 Kuta utara. Umur rata-rata reposnden adalah usia 15-18 tahun. Sebanyak 

40 responden menyatakan diri berpacaran. Sebagaian besar responden sudah 

pernah mendapatkan infromasi terkait berpacaran sehat.   

3. Pengetahuan remaja putri sebelum diberikan penyuluhan tentang 

berpacaran sehat 

  Hasil observasi sebelum diberikan penyuluhan tentang berpacaran sehat 

disajikan pada tabel 3. 

 

Tabel 3 

Pengetahuan Remaja Putri Sebelum dan Sesudah diberikan  

Penyuluhan Tentang Berpacaran Sehat 

 

 Mean Min Max 

Sebelum 

Sesudah  

90,0 

96,7 

62 

85 

100 

100 

 Jumlah  75  

  

Tabel 3 merupakan distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri sebelum 

dan sesudah diberikan penyuluhan tentang berpacaran sehat. Berdasarkan tabel 3 

diketahui rata-rata nilai sebelum diberikan penyuluhan adalah 90, setelah 

diberikan penyuluhan nilai rata-rata siswi naik menjadi 96,7.  
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4. Sikap remaja putri sesudah diberikan penyuluhan tentang berpacaran 

sehat 

 

Tabel 4 

Sikap Remaja Putri Sebelum dan Sesudah diberikan  

Penyuluhan Tentang Berpacaran Sehat 

 

    Kategori Median Frekuensi Persentase 

Sebelum Positif  

Negatif 

>52 

≤ 52 

34 

41 

45 

55 

 Jumlah  75 100% 

Sesudah  Positif  

Negatif 

>55 

≤ 55 

42 

33 

56 

44 

 Jumlah  75 100% 

 

Tabel 4 merupakan distribusi frekuensi sikap remaja putri sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan. Berdasarkan hasil penyajian data pada tabel 4 nilai 

median sebelum diberi penyuluhan adalah 52 dengan persentase sikap kategori 

positif 45%, kategori sikap negatif 55%, setelah diberikan penyuluhan nilai 

median menjadi 55, dengan persentase sikap kategori positif 56%, dan sikap 

kategori negatif 44%.  
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5. Analisis Perbedaan pengetahuan remaja putri sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan tentang berpacaran sehat  

 

Tabel 5 

Analisis Perbedaan Pengetahuan Remaja Putri Sebelum dan  

Sesudah Diberikan Penyuluhan Tentang Berpacaran Sehat 

 

Penyuluhan Nilai Pengetahuan  Nilai Z Nilai p 

Mean Min Max  

-5,471b 

 

0,000 Sebelum 

Sesudah 

90 

96,7 

62 

85 

100 

100 

 

Berdasarkan tabel 7 di atas didapatkan terjadi peningkatan nilai mean 

pengetahuan sebelum diberikan intervensi berupa penyuluhan yaitu 90 menjadi 

96,7. Peningkatan juga terjadi pada nilai minimum dan maksimum berturut-turut 

dari 62 menjadi 100 dan 85 menjadi 100.   

Hasil uji analisis dengan menggunakan uji Wilcoxon didapatkan nilai Z 

sebesar -5,471 dengan nilai p value 0,000 (p < 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan pengetahun remaja putri sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan tentang berpacaran sehat. 
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6. Analisis perbedaan sikap remaja putri sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan tentang berpacaran sehat 

 

Tabel 6 

Analisis Perbedaan Sikap Remaja Putri Sebelum dan Sesudah 

Diberi Penyuluhan Tentang Berpacaran Sehat 

 

Penyuluhan Nilai Sikap Nilai Z Nilai p 

Median Min Max  

-4,591b 

 

0,000 Sebelum 

Sesudah 

52 

55 

38 

44 

59 

60 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas terjadi peningkatan nilai median sikap 

sebelum diberikan intervensi berupa penyuluhan yaitu 52 menjadi 55. 

Peningkatan juga terjadi pada nilai minimum dan maksimum sikap berturut-turut 

dari 38 menjadi 44 dan 59 menjadi 60.   

Hasil uji analisis dengan menggunakan uji Wilcoxon didapatkan nilai Z 

sebesar -4,591 dengan nilai p value 0,000 (p < 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan sikap remaja putri sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan tentang berpacaran sehat.  

 

B. Pembahasan 

1. Pengetahuan dan sikap remaja putri sebelum diberikan penyuluhan 

tentang berpacaran sehat 

a. Pengetahuan  

   Pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia atas kombinasi atau 

kolaborasi antara suatu subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Segala 
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sesuatu yang diketahui tentang objek tertentu. Pengetahuan adalah segala sesuatu 

yang merupakan hasil persepsi individu terhadap suatu objek yang menghasilkan 

pengetahuan (Sinaga, 2019).  

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa sebelum diberikan 

intervensi berupa penyuluhan nilai rata-rata pengetahuan remaja putri kelas XI 

SMA negeri 1 Kuta Utara sebelum diberikan penyuluhan adalah 90.  

Pengetahuan didapatkan dari pengalaman yang berasal dari berbagai 

sumber, di antaranya: media massa, media elektronik, buku petunjuk, petugas 

kesehatan, media poster, kerabat dekat dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian ini yaitu sumber informasi tentang berpacaran sehat didapatkan dari 

saudara/ keluarga, orang tua, teman sebaya, pacar, lingkungan sekolah, media 

massa/ cetak, nakes, media sosial sebagai sumber yang paling banyak dipilih dan 

lainnya (organisasi, seminar).  

Zaman milenial, remaja tidak bisa lepas dari penggunaan handphone 

karena kebutuhan akan informasi. Oleh karena itu, sumber terbanyak informasi 

yang dapat diperoleh berasal dari media sosial dan internet.  

b. Sikap  

Allport (1924) dalam Notoatmodjo (2014) menyebutkan bahwa sikap 

merupakan konsep yang sangat penting dalam komponen sosio-psikologis. Sikap 

adalah reaksi tertutup terhadap suatu stimulus atau objek tertentu yang mencakup 

semua faktor opini dan emosi yang relevan (senang – tidak senang, setuju – tidak 

setuju, baik – tidak baik, dan sebagainya).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori sikap pada remaja putri 

kelas XI SMA Negeri 1 Kuta Utara menjadi 2 kategori yaitu sikap positif dan 
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sikap negatif. Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 

median sebelum diberikan penyuluhan adalah 52 dengan persentase sikap positif 

sebanyak 45% dan sikap negatif sebanyak 55%.  

2. Pengetahuan dan sikap remaja putri sesudah diberikan penyuluhan 

tentang berpacaran sehat 

a. Pengetahuan  

Hasil penelitian pada nilai rata-rata pengetahuan sesudah penyuluhan 

adalah 96,7. Hasil ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan 

remaja putri tentang berpacaran sehat dengan intervensi penyuluhan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2020) yang berjudul “Perbedaan 

Pengetahuan Remaja Sebelum dan Sesudah diberikan Penyuluhan tentang Gaya 

Berpacaran Sehat dengan Media Video” nilai rata-rata pengetahun responden 

sebelum diberikan penyuluhan adalah 80,16 setelah diberikan penyuluhan dengan 

media video mengalami kenaikan menjadi 87,10. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian ini yaitu adanya perbedaan pengetahuan dan sikap remaja sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan.  

Peningkatan pengetahuan ini disebabkan karena otak manusia dirancang 

untuk menempatkan diri di dalam lingkungan. Sehingga para remaja ini 

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.  

Menurut perkembangan kognitif yang dibuat oleh Jean Piaget, seorang 

remaja mampu berpikir secara sistematis terhadap hal-hal atau objek-objek yang 
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bersifat konkrit, abstrak dan hipotesis (Besari, 2021). Hal ini menyatakan remaja 

sudah mampu berfikir secara kritis yang menyebabkan meningkatnya 

pengetahuan remaja. 

Penyuluhan adalah mendidik suatu kegiatan kepada individual atau 

kelompok yang memeberikan pengetahuan, informasi dan berbagai kemampuan 

agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang semestinya (Dewi, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mansoben dan Pangaribuan tahun 2020 

menyatakan bahwa penyuluhan merupakan kegiatan penyampaian informasi atau 

pesan dengan harapan melalui penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman sehingga dapat merubah perilaku masyarakat kearah yang sehat 

melalui pengetahuan, sikap dan keterampilan yang lebih baik. Sama halnya 

dengan peneltiain ini, kegiatan penyuluhan mampu menambah pengetahuan 

dilihat dari adanya peningkatan rata-rata nilai pengetahuan sebelum dan sesudah 

penyuluhan.  

b. Sikap  

Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase 

ini anak mengalami percepatan pertumbuhan, baik perubahan fisik maupun psikis 

oleh karena itu, remaja sangat rentan terhadap masalah psikososial, masalah 

mental atau psikologis yang timbul dari perubahan sosial (Iskandarsyah, 2010 

dalam Rahayu dkk, 2017).  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan sikap remaja putri 

setelah diberikan intervensi berupa penyuluhan yaitu nilai median 55, dengan 

persentase sikap kategori positif 56%, dan sikap kategori negatif 44% 

menunjukkan adanya pengaruh penyuluhan terhadap sikap remaja sebelum dan 
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sesudah diberikan penyuluhan karena ada perbedaan nilai median yang 

berpengaruh pada kategori sikap negatif dan sikap positif remaja.  

 Perubahan pada sikap erat kaitannya dengan kemampuan kognitif, afektif, 

dan konatif. Komponen kognitif berupa keyakinan, afektif berupa aspek 

emosional, dan konatif berupa kecenderungan bertindak sesuai dengan sikapnya. 

Remaja mengalami perubahan tingkah laku dan moral lalu belajar unutk 

mengontrolnya, walaupun juga mengalami kegoyahan. 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.  

Penelitian yang dilakukan oleh Harnawati (2014) menyatakan bahwa 

perubahan dan pembentukan sikap diperoleh melalui proses belajar yang tidak 

hanya mempengaruhi kepercayaan seseorang tetapi juga mempengaruhi reaksi-

reaksi afektif dan kecenderungan perilaku. Pada penelitian Harnawati juga 

menunjukkan ada perbedaan sikap setelah penyuluhan berpacaran sehat karena 

terjadi peningkatan kategori baik sebanyak 12,9%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kartininingrum dan Rachmah (2021) 

mendapatkan hasil bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap 

remaja dalam berpacaran, dimana setelah mendapatkan pendidikan kesehatan, 

hampir seluruh remaja memiliki sikap yang baik dalam berpacaran, mereka 

cenderung menghindari seks bebas dan tidak tertarik untuk melakukan hubungan 

suami istri bahkan cenderung terkesan menghormati dan menghargai 
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pasangannya. Hasil penelitian Kartininingrum dan Rachmah sejalan dengan hasil 

yang didapatkan dari penelitian ini seluruh siswi mengatakan bahwa mereka tidak 

tertarik untuk melakukan hubungan seks dikarenakan masih ingin menikmati 

masa muda dan mengejar cita-cita.   

Informasi yang diberikan melalui penyuluhan diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan remaja dalam menghadapi masalah terutama tentang 

berpacaran sehat, sehingga dapat mengarahkan siswa pada sikap yang lebih 

positif.  

3. Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Sebelum dan Sesudah 

Diberikan Penyuluhan 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon. Hasil analisis 

data perbedaan pengetahuan dan sikap remaja putri sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan tentang berpacaran sehat menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pengetahuan dan sikap dengan nilai p = 0,000 (p < 0,05). Terdapat 

peningkatan nilai mean dan median pada pengetahuan dan sikap remaja putri 

sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan tentang berpacaran sehat.  

Nilai rata-rata pengetahuan remaja putri sebelum diberikan penyuluhan 

yaitu 90, setelah diberikan intervensi berupa penyuluhan tentang berpacaran sehat, 

terjadi peningkatan yang signifikan pengetahuan dilihat dari nilai rata-rata yang 

meningkat menjadi 96,7. Peningkatan nilai rata-rata responden ini menunjukkan 

penyuluhan dapat memberikan dampak yang positif pada perubahan pengetahuan 

berpacaran remaja.  

Nilai median sikap remaja putri sebelum diberikan penyuluhan yaitu 52 

dengan persentase kategori positif sebanyak 45% dan kategori negatif sebanyak 
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55%, setelah diberikan intervensi berupa penyuluhan terjadi perubahan nilai 

median yang cukup signifikan yaitu nilai median naik menjadi 55 dengan kategori 

positif sebanyak 56% dan kategori negatif menjadi 44%.    

Penyuluhan merupakan salah satu dari banyaknya media informasi yang 

dapat meningkatkan pengetahuan. Berdasarkan penelitian ini, informasi yang 

berasal dari media penyuluhan berdampak cukup baik bagi peningkatan 

pengetahuan, sikap dan moral seseorang. Sesuai dengan 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.  

4. Keterbatasan penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:  

Penelitian ini hanya menggunakan kelompok perlakuan pretes dan post 

test saja tanpa kelompok kontrol. Dengan adanya kelompok kontrol dapat 

membandingkan kelompok yang diberikan intervensi dengan kelompok yang 

tidak diberikan intervensi.  

 

 

 

 

 


