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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Tempat Penelitian 

SMA Muhammadiyah Bantul (Muhiba) terletak di lokasi yang 

strategis yaitu di Jl. Urip Sumoharjo no. 04/A Kabupaten Bantul, Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. SMA Muhammadiyah Bantul terdiri dari 

kelas X, XI dan XII. SMA Muhammadiyah Bantul XI memiliki dua 

penjurusan untuk kelas XI dan XII yaitu jurusan IPA dan IPS dengan total 

siswa di SMA Muhammadiyah adalah 385 siswa (138 siswa kelas X, 137 

siswa kelas XI dan 110 siswa kelas XII). SMA Muhammadiyah Bantul 

memiliki fasilitas yang lengkap seperti lab komputer, LCD proyektor di 

setiap kelas, lapangan olahraga dll. Selain itu SMA Muhammadiyah 

Bantul juga memiliki asrama untuk siswa (Muhiba Boarding School 

Yogyakarta) dan penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X D dan X E 

pada tanggal 29 Maret 2017 dan 5 April 2017, SMA Muhiba mempunyai 

Misi membentuk insan yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan. 

Kurikulum sekolah di SMA Muhammadiyah Bantul selain mata 

pelajaran utama juga ada mata pelajaran tentang pembentukan karakter, 

yang di praktekkan dalam bentuk nyata seperti sholat dhuha dan dhuhur 

berjamaah.  
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B. Hasil Penelitian 

Pada sub bab ini akan dijelaskan analisis univariat dan bivariat. Dalam 

analisa univariat berisi data demografi responden, distribusi tingkat 

pengetahuan dan perilaku, sedangkan pada analisa bivariat akan di 

tampilkan perbandingan nilai pretest-posttest pada kelompok intervensi 

dan kontrol pada remaja di SMA Muhammadiyah Bantul. 

1. Analisa Univariat 

a. Karakteristik Responden Penelitian 

Tabel 4.1. Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin dan 

umur 

Jenis Kelamin 
Kelompok 

Kontrol Intervensi 

Laki-laki 12 (60%) 14 (63,6%) 

Perempuan 8 (40%) 8 (36,4%) 

Umur 
Mean: 15,85 Mean: 16,29 

SD: 0,587 SD: 0,561 

Sumber: Data Primer 2017 

Tabel 4.1, terlihat bahwa mayoritas jenis kelamin baik di kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi adalah laki-laki, jumlah 

responden laki-laki pada kelompok kontrol sebanyak 12 siswa 

(60%), sedangkan pada kelompok intervensi sebanyak 14 siswa 

(63,6%). Rata-rata usia pada kelas intervensi adalah 16,29 tahun, 

sedangkan pada kelompok kontrol 15,85 tahun. 
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b. Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Kelompok 

Penelitian  

Tabel 4.2. Distribusi Tingkat Pengetahuan Pretest – Posttest 
Kelompok kontrol dan Intervensi pada siswa kelas XD dan XE. 

Tingkat 

Pengetahuan 

Kontrol (20 siswa) Intervensi (22 siswa) 

pre post pre post 

 n % n % n % n % 

Baik 9 45 16 80 13 59,1 18 81,8 

Cukup 11 55 4 20 8 36,3 4 

 

18,2 

 

Kurang - - - - 1 4,6 - - 

Total 20 100 20 100 22 100 22 100 

Sumber: Data Primer 2017 

Berdasarkan tabel 4.2. terlihat adanya peningkatan tingkat 

pengetahuan pada kedua kelompok. Pada kelompok kontrol yang 

kategori baik  terdapat peningkatan dari 9 (45%) responden 

menjadi 16 (80%) responden, kategori cukup dari 11 (55%) 

menjadi 4 (20%) responden. 

 Sedangkan pada kelompok intervensi terjadi peningkatan   

yang kategori baik dari 13 (59,1%) menjadi 18 (81,8) responden, 

kategori cukup dari 8 (36,6%) menjadi  4 (18,2%) responden. 

Distribusi data di atas menunjukkan bahwa mayoritas siswa 

mempunyai tingkat pengetahuan yang baik.  
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Tabel 4.3.  Distribusi Perilaku Pretest – Posttest Kelompok 

kontrol dan Intervensi pada siswa kelas XD dan XE 

Hasil ukur 
Kontrol (20 siswa) Intervensi (22 siswa) 

pre post pre post 

 n % n % n % n % 

Tidak 

Beresiko 

(≥50%) 

15 75 19 95 19 86,36 20 90,9 

Beresiko 

(<50%) 
5 25 1 5 3 13,64 2 

 

9,1 

 

Total 20 100 20 100 22 100 22 100 

Sumber: Data Primer 2017 

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai pretest 

pada kelompok kontrol pada kategori tidak beresiko dari 15 

responden (75%) menjadi 19 responden (95%), sedangkan pada 

kategori beresiko dari 5 responden (25%) menjadi 1 responden 

(5%). Sedangkan pada kelompok intervensi terdapat peningkatan 

kategori tidak beresiko dari 19 (86,36%) menjadi 20 (90,9%) 

responden, dan kategori beresiko dari 3 menjadi 2 reponden 

(9,1%).  
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2. Analisa Bivariat 

Pada Sub bab ini akan ditampilkan hasil analisa perbandingan 

tingkat pengetahuan dan perilaku pretest – posttest pada kelompok 

kontrol dan intervnsi dengan menggunakan uji statistik Wilcoxon. 

Selain itu hasil analisa pengaruh pada kedua kelompok akan 

menggunakan uji statistik Mann Whittney. 

a. Perbandingan nilai Pretest-Posttest pada Kelompok Intervensi 

dan Kontrol pada Remaja di SMA Muhammadiyah Bantul. 

Tabel 4.4.  Hasil Uji Statistik Wilcoxon saat Pretest dan 

Posttest Tingkat Pengetahuan pada Kelompok 

Kontrol pada remaja di SMA Muhammadiyah 

Bantul. 
Variabel P value 

Pengetahuan 0,029 

Perilaku 0,145 

Sumber: Data Primer, 2017 

Hasil analisis bivariat menggunakan uji Wilcoxon (tabel 

4.4) di dapatkan hasil bahwa nilai p value adalah 0,029 (p<0.05)  

yang berarti ada perbedaan pengetahuan antara hasil pretest dan 

posttest. 

Hasil analisis bivariat menggunakan uji Wilcoxon (tabel 

4.4) di dapatkan hasil bahwa nilai p value adalah 0,145 (p>0.05)  

yang berarti tidak ada perbedaan perilaku sebelum dan sesudah 

pemberian kuesioner. 
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Tabel 4.5  Hasil Uji Statistik Wilcoxon saat Pretest dan 

Posttest Perilaku pada Kelompok Intervensi pada 

remaja di SMA Muhammadiyah Bantul. 
Variabel P value 

Pengetahuan 0,02 

Perilaku 0,03 

Sumber: Data Primer, 2017  

Hasil analisis bivariat menggunakan uji Wilcoxon (tabel 

4.5) di dapatkan hasil bahwa nilai p value adalah 0,02 (p<0.05)  

yang berarti ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah 

pemberian pendidikan kesehatan melalui audiovisual pada 

kelompok intervensi. 

Hasil analisis bivariat menggunakan uji Wilcoxon (tabel 

4.5) di dapatkan hasil bahwa nilai p value adalah 0,03 (p<0.05)  

yang berarti ada perbedaan perilaku sebelum dan sesudah 

pemberian pendidikan kesehatan melalui audiovisual pada 

kelompok intervensi. 
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b. Analisa Pengaruh Pendidikan Kesehatan melalui 

Audiovisual terhadap Tingkat Pengetahuan dan Perilaku 

pada Remaja di SMA Muhammadiyah Bantul. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Mann Whittney  Kategori Tingkat 

Pengetahuan dan perilaku pada Kelompok Kontrol dan Intervensi 

pada Remaja di SMA Muhammadiyah Bantul.  

  P value 

Pengetahuan 
Pretest 0,345 

Posttest 0,005 

Perilaku 
Pretest 0,317 

Posttest 0,042 

  Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan nilai Pretest dengan p 

value 0.345 (p≥0.05) yang artinya tidak ada perbedaan 

pengetahuan yang signifikan pada saat sebelum pemberian 

pendidikan kesehatan melalui audiovisual. Nilai pada saat posttest 

didapatkan nilai p value 0,005 (p≤0.05) yang artinya terdapat 

perbedaan pengetahuan pada saat sesudah pemberian pendidikan 

kesehatan melalui audiovisual. 

Pada perilaku didapatkan nilai Pretest dengan p value 0.317 

(p≥0.05) yang artinya tidak ada perbedaan perilaku pada saat 

sebelum pemberian pendidikan kesehatan melalui audiovisual. 

Nilai pada saat posttest didapatkan nilai p value 0,042 (p≤0.05) 

yang artinya terdapat perbedaan perilaku yang signifikan  pada saat 

sesudah pemberian pendidikan kesehatan melalui audiovisual. 
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C. Pembahasan 

1. Karakteristik responden penelitian 

Tabel 4.1 terlihat mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki 

dan rata-rata usia responden pada kedua kelompok adalah 16 tahun 

sehingga tergolong remaja akhir. Remaja laki-laki pada tahap ini lebih 

beresiko berperilaku seksual yang menyimpang, remaja laki-laki 

berpeluang 2,97 kali untuk berperilaku seksual di banding perempuan 

(Susanti, 2012). Rentan sekali remaja laki-laki berperilaku seksual 

yang menyimpang, tetapi hasil pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa di 

SMA Muhammadiyah Bantul mayoritas siswanya mempunyai perilaku 

yang baik atau tidak beresiko serta mempunyai pengetahuan yang baik 

tentang HIV/AIDS. 

Remaja pada tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode 

dewasa dan ditandai dengan egonya mencari kesempatan untuk bersatu 

dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru, 

terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi (Sarwono, 

2006). Sehingga remaja pada masa ini rentan untuk berperilaku 

seksual, hal ini sesuai dengan pendapat Soeratiningsih (2008) bahwa 

remaja pada usia 15-18 tahun banyak melakukan perilaku seksual 

pranikah. Siswa di SMA Muhammadiyah Bantul mempunyai perilaku 

dan pengetahuan yang baik, sesuai dengan hasil penelitian pada tabel 

4.3. hal tersebut dikarenakan di SMA Muhammadiyah Bantul terdapat 

pelajaran tentang agama dan pendidikan tentang pendidikan karakter, 
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selain itu para siswa juga di biasakan untuk mengikuti sholat dzuhur 

berjamaah untuk merubah perilaku siswa agar memiliki perilaku yang 

baik. 

2. Tingkat pengetahuan dan perilaku 

a. Tingkat Pengetahuan 

Hasil penelitian (tabel 4.2) menunjukkan tingkat pengetahuan 

siswa sebelum diberikan intervensi paling benyak mengalami 

tingkat pengetahuan baik. Menurut Erfandi (2009), faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan, media massa 

atau informasi. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin 

tinggi pendidikan seseorang makin mudah seseorang tersebut 

menerima informasi, sehingga pengetahuan lebih baik. Semakin 

majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa 

yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi 

baru, sehingga pengetahuan menjadi baik.  

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden 

mempunyai pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS. Menurut 

Manumpil (2015) bahwa penggunaan gadget dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa. faktor-faktor yang mempengaruhi pengethuan 

tersebut adalah informasi yang tersedia di sekolah, selain itu juga 

di pengaruhi oleh media massa atau informasi, karena sebagian 

besar responden mempunyai gadget yang tentunya mudah sekali 

untuk mengakses pengetahuan.  
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b. Perilaku 

Hasil Penelitian (tabel 4.3) menunjukkan perilaku beresiko 

siswa sebelum diberikan intervensi paling banyak mengalami 

perilaku yang baik atau tidak beresiko terkena HIV/AIDS. Pada 

saat sesudah diberikan intervensi paling banyak responden 

mengalami perilaku yang baik atau tidak beresiko terkena 

HIV/AIDS. 

Dari hasil diatas dapat di simpulkan bahwa mayoritas siswa 

mempunyai perilaku yang baik, menurut Riyadi (2013)  ada 

hubungan antara pemahaman pendidikan agama dengan perilaku 

siswa, hal tersebut di karenakan siswa mempunyai latar belakang 

agama yang baik, selain itu di SMA tersebut juga diberikan 

pelajaran tentang agama, pelajaran tentang agama tentunya bisa 

membuat perilaku siswa khususnya perilaku tentang seksual 

menjadi baik.  

Meskipun mayoritas siswa tidak beresiko tetapi terdapat 

responden yang memiliki perilaku yang beresiko (Tabel 4.3) 

responden pada kedua kelompok, beberapa aspek dapat 

menyebabkan remaja berperilaku menyimpang yaitu aspek 

perkembangan seksual (biologis), aspek pergaulan serta aspek 

media massa (Riyadi, 2013). 

Responden pada penelitian ini adalah remaja yang tentunya 

mereka sedang dalam perkembangan seksual. Menurut Hartono, 
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dkk (2013) perkembangan seksual akan mempengaruhi perilaku 

siswa. Pada remaja akhir mereka mempunyai ciri yaitu ego yang 

tinggi untuk mencari pengalaman baru. 

Aspek lain adalah pergaulan, bagi remaja seorang teman 

merupakan suatu kebutuhan, sehingga terkadang teman dianggap 

sebagai “orang tua kedua” bagi remaja, Pergaulan dengan teman 

sebaya yang di dalamnya terdapat keakraban dan adanya intensitas 

pertemuan yang tinggi dapat memberikan pengaruh terhadap 

individu lain di dalam kelompok tersebut. adanya ikatan secara 

emosional dalam kehidupan peer group akan mendapatkan 

berbagai manfaat dan pengaruh yang besar bagi individu yang 

berada dalam kelompok tersebut. Misalnya timbul rasa penasaran 

dan keinginan untuk mencoba kebiasaan yang dilakukan oleh salah 

satu individu dalam kelompok tersebut (Islami, 2012). 

Aspek yang mempengaruhi selanjutnya adalah media massa, 

media massa telah mengajarkan kepada remaja bahwa seks itu 

romantis, merangsang dan menggairahkan. Dampak yang 

ditimbulkan oleh media massa bisa beraneka ragam diantaranya, 

misalnya terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma 

sosial atau nilai-nilai budaya yang ada. Pengaruh media massa baik 

televisi, majalah, handphone dan internet sering kali di salah 

gunakan oleh kaum remaja dalam berperilaku sehari-hari, misalnya 

saja remaja yang sering melihat tontonan kebudayaan barat, 
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mereka melihat perilaku seks itu menyenangkan dan dapat diterima 

dilingkungannya (Jones dalam Singarimbun, 1997). 

Remaja di SMA Muhammadiyah Bantul mayoritas 

menggunakan gadget, mereka dengan sangat mudah mengakses 

internet, misalnya remaja menggunakan internet untuk melihat 

situs porno, mereka akan sangat mudah menemukannya hal itulah 

yang mungkin membuat beberapa remaja berperilaku yang kurang 

baik.  

3. Pengaruh Pendidikan kesehatan terhadap Tingkat Pengetahuan 

dan Perilaku  

a) Kelompok kontrol 

Tabel 4.4. menunjukkan hasil bahwa  terdapat perbedaan 

nilai pengetahuan pada saat pretest dan posttest. Menurut Erfandi 

(2009) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah 

pendidikan, media massa atau informasi. Pada siswa SMA 

Muhammadiyah Bantul mayoritas mempunyai gadget, sehingga 

mereka dengan sangat mudah mengakses apapun yang mereka 

butuhkan melalui internet atau media massa, responden bisa 

sewatu-waktu mencari informasi atau jawaban dari soal pretest 

yang telah diberikan sebelumnya, selain itu karena mereka bisa 

bertukar informasi dengan siswa pada kelompok intervensi, 

sehingga nilai pengetahuan pada saat posttest meningkat. 
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Selain itu pada perilaku di dapatkan hasil  bahwa  tidak ada 

perbedaan antara hasil pretest dan posttest, Hasil penelitian sejalan 

dengan penelitian Prihatiningsih (2013) yang menjelaskan bahwa 

ada pengaruh pendidikan kesehatan pada sikap terhadap perilaku 

seksual berisiko pada remaja. Pada kelompok kontrol tidak di 

dapatkan peningkatan perilaku yang tidak diberikan pendidikan 

kesehatan. 

b) Kelompok intervensi 

Tabel 4.5 di dapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelompok 

intervensi, yang berarti terdapat perbedaan nilai pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan pada 

kelompok intervensi. Pendidikan kesehatan merupakan suatu 

upaya atau kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat yang 

kondusif untuk kesehatan. Artinya, siswa menyadari atau 

mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan dan 

menghindari atau mencegah hal – hal yang merugikan kesehatan 

(Notoatmodjo, 2012). 

Hasil analisa tabel 4.6 sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Liana (2015) yang menjelaskan bahwa ada 

pengaruh pemberian pendidikan kesehatan melalui adudiovisual 

terhadap pengetahuan pada remaja. Hal ini di sebabkan karena 

media audiovisual adalah media pengajaran dan media pendidikan 
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yang mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam waktu 

proses belajar mengajar berlangsung.  

Hasil analisa bivariate (Tabel 4.6) menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan selisih perilaku terhadap 

HIV/AIDS antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. 

Tabel 4.6 diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan nilai perilaku 

pada saat posttest. Hal ini mempunyai arti bahwa terdapat 

perbedaan perilaku yang signifikan pada saat sesudah pemberian 

pendidikan kesehatan melalui audiovisual (Arsyad, 2005). Wea 

(2014) yang menjelaskan bahwa pendidikan kesehatan melalui 

audiovisual berpengaruh terhadap perilaku. Penggunaan media 

audiovisual di anggap siswa lebih menarik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, selain itu bahan pengajaran akan 

lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para 

siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran 

lebih baik (Harjanto, 2000). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Prihatiningsih (2013) 

yang menjelaskan bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan pada 

sikap terhadap perilaku seksual berisiko pada remaja. Pada tabel 

abel 4.6 juga menunjukkan bahwa ada perbedaan perilaku tentang 

HIV/AIDS sesudah diberikan pendidikan kesehatan antara 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Hasil ini mempunyai 

arti bahwa setelah dilakukan pendidikan kesehatan melalui teknik 
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audiovisual, perilaku remaja tentang HIV/AIDS pada kelompok 

intervensi cenderung positif. Jumlah siswa yang berperilaku positif 

meningkat setelah dilakukan pendidikan kesehatan dengan 

audiovisual.  

Hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan 

pengetahuan serta perilaku. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aditya (2015) yang menjelaskan bahwa ada 

hubungan antara tingkat pengetahuan dan perilaku pencegahan 

HIV/AIDS pada remaja di SMA N 1 Wonosari.  

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa pendidikan kesehatan dapat mempengaruhi pengetahuan 

dan perilaku remaja tentang HIV/AIDS. Oleh karena itu, 

pendidikan kesehatan sangat diperlukan untuk menggugah 

kesadaran memberikan atau meningkatkan pengetahuan remaja 

tentang pemeliharaan dan peningkatan kesehatan baik bagi dirinya 

sendiri, keluarga maupun masyarakat.  

D. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan  

a. Metode yang digunakan oleh peneliti dapat digunakan sebagai 

metode alternatif yang lebih menarik dan disukai sasaran, dalam 

hal ini remaja bisa lebih fokus memperhatikan materi pada saat 

diberikan pendidikan kesehatan melalui audiovisual. 
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2. Kelemahan 

a. Instrument yang digunakan dalam pengumpulan data untuk 

variabel menggunakan kuesioner tertutup sehingga peneliti kurang 

memperoleh informasi secara detail tentang pengetahuan dan 

perilaku tentang HIV/AIDS. 

b. Peneliti  tidak menggunakan observasi lanjutan sehingga peneliti 

tidak dapat memantau yang terjadi setelah diberikan kuesioner 

pretest bagi kelompok kontrol maupun intervensi. 

c. Peneliti tidak menanyakan kepada setiap responden apakah mereka 

sudah pernah mendapatkan informasi tentang HIV/AIDS, apakah 

responden pernah melakukan hubungan seksual, penggunaan 

narkoba, dan perilaku seksual yang menyimpang (homoseksual 

maupun lesbian). 

 


