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ABSTRAK
Penelitian Kesehatan reproduksi merupakan unsur yang paling penting dalam
kesehatan umum baik wanita maupun pria. Proses reproduksi dilakukan untuk
mendapatkan keturunan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pria dan
wanita.Tujuan penelitin ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang
mempengaruhi remaja putri dalam menjaga kesehatan reproduksi di SMA Negeri
2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017. Jenis penelitian yang
dilakukan adalah analitik dengan pendekatan crossectional. Sampel dalam
penelitian ini adalah remaja putri sebanyak 51 orang. Penelitian dilakukan
dengan cara pengumpulan data melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa remaja putri yang berpengetahuan rendah lebih banyak pernah mengalami
kesehatan reproduksi yaitu 19 orang (73,1%) dan hasil p-value = 0,008.
Sedangkan remaja putri yang bersikap negatif lebih banyak pernah mengalami
kesehatan reproduksi yaitu 25 orang (86,2%) dan hasil p-value = 0,000. Serta
remaja putri yang memiliki lingkungan kurang baik lebih banyak pernah
mengalami kesehatan reproduksi yaitu 21 orang (80,8%) dan hasil p-value =
0,000. Ada pengaruh pengetahuan, sikap dan lingkungan dengan kesehatan
reproduksi pada remaja putri. Untuk itu diharapkan kepada remaja putri
meningkatkan pengetahuan dan sikap kearah yang positif terhadap kesehatan
reproduksi serta mengikuti lingkungan yang baik disekitar remaja putri.
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PENDAHULUAN
Sepertiga komposisi penduduk Indonesia adalah remaja, sehingga kesehatan
reproduksi remaja tetap menjadi salah satu prioritas program kesehatan di Indonesia.
Masa remaja merupakan suatu periode rentan kehidupan manusia yang sangat kritis
karena merupakan tahap transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Remaja
seringkali tidak menyadari bahwa suatu tahap perkembangan sudah dimulai. Namun
yang pasti setiap remaja akan mengalami suatu perubahan baik fisik, emosional
maupun sosial (Nisa, 2014).
Menurut organisasi Kesehatan dunia WHO terdapat lebih dari separuh
penduduk dunia berusia di bawah 25 tahun dan 80 % dari mereka tinggal di Negara
berkembang. Penduduk dunia yang berusia antara 10-24 tahun besarnya 30 %,
sementara di Indonesia jumlah yang berumur 10-24 tahun mencapai 29,5 % dari total
penduduk yaitu 61.925.000 jiwa. Pada tahun 2008, data profil kesehatan Indonesia
mencatat penduduk Indonesia yang tergolong usia 10-19 tahun sekitar 44 juta jiwa atau
21%, yang terdiri dari 50,8% remaja laki-laki dan 49,2% remaja perempuan (Depkes
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RI, 2008). Masalah lain yang timbul akibat tidak menjaga kesehatan alat reproduksi
adalah menyebabkan timbulnya penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Pada tahun 2013 kasus HIV
mencapai 29.037 orang dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 32.711
orang. Sedangkan penderita AIDS pada tahun 2013 sebesar 10.163 orang dan pada
tahun 2014 lebih meningkat yaitu sebesar 65. 790 orang. Berdasarkan data diatas
menunjukkan bahwa jumlah kasus AIDS pada perempuan mencapai 34,4% dan
sebagian besar kasus AIDS terjadi pada usia 20-29 tahun. Kelompok usia tersebut
masuk dalam usia produktif yang aktif secara seksual karena HIV/AIDS di tularkan
melalui hubungan seksual, penggunaan alat suntik dan lain sebagainya (Kemenkes RI,
2014).
Hasil sebuah studi menyatakan bahwa lebih dari 500 juta remaja usia 10-14
tahun hidup di Negara berkembang, rata-rata pernah melakukan hubungan suami isteri
(intercourse) pertama kali di bawah usia 15 tahun. Data lain menunjukkan bahwa
kurang lebih 60% kehamilan yang terjadi pada remaja di negara berkembang adalah
tidak dikehendaki (unwanted pregnancy) serta kurang dari 111 juta kasus infeksi
menular seksual diderita oleh kelompok usia di bawah 25 tahun. Sedangkan
berdasarkan Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI)
menunjukkan bahwa sekitar 8% pernah menggunakan narkoba. Diperkirakan 20-25%
dari semua infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di dunia terjadi pada remaja,
demikian pula dengan kejadian Penyakit Menular Seksual (PMS) yang tertinggi adalah
remaja, dan remaja putri lebih rentan. Remaja putri yang memiliki kesehatan reproduksi
baik akan mendapatkan generasi yang sehat, sehingga menciptakan bangsa kuat (Nisa,
2014)
Menurut Khoirun dkk (2015) kesehatan reproduksi remaja banyak dipengaruhi
oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu
pengetahuan dan sikap, sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan yang meliputi
lingkungan keluarga, guru, dan teman sebaya, serta sumber informasi mengenai
kesehatan reproduksi. Informasi kesehatan reproduksi dapat juga diperoleh dari
penyuluhan-penyuluhan yang diberikan dalam lingkungannya (Nurlena Andalia, dkk.,
2017). Kesehatan lingkungan adalah pola pikir keterkaitan terjadinya suatu penyakit/
masalah kesehatan berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan dan kesehatan
lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat
(Suyono & Budiman, 2010).
Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan di SMA Negeri 2 Takengon,
jumlah siswi kelas X dan XI sebanyak 105 orang. Peneliti melakukan wawancara
terhadap 7 orang siswi, 2 orang siswi mengatakan tidak mempunyai permasalahan
terhadap kesehatan reproduksinya dan mereka mengerti tentang bagaimana cara
menjaga kesehatan reproduksi. Sedangkan 5 orang lainnya mengatakan mereka masih
kurang mengetahui tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi seperti
membersihkan daerah kemaluan, pemakaian celana dalam, dan air yang baik digunakan
untuk membersihkan daerah kemaluan. Kesadaran (sikap) mereka untuk menjaga
kesehatan reproduksi juga masih sangat rendah karena dipengaruhi oleh faktor
lingkungan disekitar seperti teman, orang tua dan keluarganya. Alasan lain adalah dari
hasil wawancara dengan guru di SMA Negeri 2 Takengon tidak memiliki program
kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) seperti tidak adanya penyebaran
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informasi bagi remaja di sekolah tentang kesehatan reproduksi, tidak adanya training
tentang kesehatan dan hak-hak seksual serta reproduksi remaja serta juga tidak adanya
seminar, panel diskusi, diskusi kelompok, konseling (tatap muka), radio program, surat
kabar, pelayanan medis mengenai kesehatan reproduksi remaja.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka, yang menjadi
rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
remaja putri dalam menjaga kesehatan reproduksi di SMA Negeri 2 Takengon
Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017”
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan adalah analitik dengan pendekatan
crossectional yaitu untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja putri
dalam menjaga kesehatan reproduksi di SMA Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh
Tengah tahun 2017
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas X dan XI yang
berjumlah 105 orang dengan pengambilan sampel dengan tekhnik proporsional
sampling kemudian dilanjutkan dengan simple acak random (acak sederhana),
keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi dan diberi
kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel
Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara langsung
menggunakan kuesioner sesuai dengan variabel penelitian agar diperoleh informasi
yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui pencatatan
berbagai dokumen dilokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian.
Metode analisis data dilakukan melalui analisis univariat, bivariat dan
multivariat. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan distribusi frekuensi
karakteristik respondendan proporsi responden berdasarkan variabel yang diteliti.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Analisis Univariat
1. Kesehatan reproduksi
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja Putri di
SMA Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017
No
1.
2.

Kesehatan Reproduksi
Pernah
Tidak Pernah
Jumlah

F
27
24
51

%
52,9
47,1
100

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 51 responden, dapat dilihat
remaja putri yang pernah mengalami masalah kesehatan reproduksi lebih banyak yaitu
27 orang (52,9%) dibandingkan dengan remaja putri yang tidak pernah mengalami
masalah kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 24 orang (47,1%).
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2. Pengetahuan
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Remaja Putri di SMA Negeri 2
Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017
No
1.
2.

Pengetahuan
Tinggi
Rendah
Jumlah

F
25
26
51

%
49
51
100

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 51 responden, dapat dilihat
remaja putri yang berpengetahuan rendah lebih banyak yaitu 26 orang (51%)
dibandingkan dengan remaja putri yang berpengetahuan tinggi yaitu sebanyak 25 orang
(49%).
3. Sikap
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Sikap Remaja Putri di SMA Negeri 2
Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017
No
1. Positif
2. Negatif
Jumlah

Sikap

F
22
29
51

%
43,1
56,9
100

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 51 responden, dapat dilihat
remaja putri yang memiliki sikap negatif lebih banyak yaitu 29 orang (56,9%)
dibandingkan dengan remaja putri yang bersikap positif yaitu sebanyak 22 orang
(43,1%).
4. Lingkungan
Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Lingkungan Remaja Putri di SMA Negeri 2
Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017
No
Lingkungan
F
%
1. Baik
25
49
2. Kurang
26
51
Jumlah
51
100
Berdasarkan Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 51 responden, dapat dilihat
remaja putri yang memiliki lingkungan kurang baik lebih banyak yaitu 26 orang (51%)
dibandingkan dengan remaja putri yang memiliki lingkungan baik yaitu sebanyak 25
orang (49%).
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Analisa Bivariat
1. Pengaruh pengetahuan remaja putri dengan kesehatan reproduksi
Tabel 5 Pengaruh Pengetahuan Remaja Putri dengan Kesehatan Reproduksi
di SMA Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017
Kesehatan Reproduksi
No Pengetahuan
Pernah
Tidak Pernah
Total
pF
%
F
%
F
% value
1. Tinggi
8
32
17
68
25 100 0,008
0,05
2. Rendah
19 73,1
7
26,9
26 100
Jumlah
17
24
51
Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa dari 51 responden, 26 remaja putri
yang berpengetahuan rendah lebih banyak pernah mengalami kesehatan reproduksi
yaitu 19 orang (73,1%) dibandingkan dengan 25 remaja putri yang berpengetahuan
tinggi yaitu sebanyak 8 orang (32%). Berdasarkan uji stastistik didapatkan p-value =
0,008, < α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pengetahuan remaja putri
dengan kesehatan reproduksi di SMA Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah
tahun 2017.
2. Pengaruh sikap remaja putri dengan kesehatan reproduksi
Tabel 6. Pengaruh Sikap Remaja Putri dengan Kesehatan Reproduksi di SMA
Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

No
1.
2.

Sikap
Positif
Negatif
Jumlah

Kesehatan Reproduksi
Pernah
Tidak Pernah
Total
f
%
F
%
F
%
2
9,1
20
90,9
22 100
25 86,2
4
13,8
29 100
27
24
51

pvalue
0,000

0,05

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dilihat bahwa dari 51 responden yaitu 29 remaja
putri yang bersikap negatif lebih banyak pernah mengalami kesehatan reproduksi yaitu
25 orang (86,2%) dibandingkan dengan 22 remaja putri yang bersikap positif yaitu
sebanyak 2 orang (9,1%). Berdasarkan uji stastistik didapatkan p-value = 0,000, < α =
0,05 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh sikap remaja putri dengan kesehatan
reproduksi di SMA Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017.
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3. Pengaruh sikap remaja putri dengan kesehatan reproduksi
Tabel 7. Pengaruh Lingkungan Remaja Putri dengan Kesehatan Reproduksi
di SMA Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

No
1.
2.

Lingkungan
Baik
Kurang
Jumlah

Kesehatan Reproduksi
Pernah
Tidak Pernah
Total
F
%
F
%
F
%
6
24
19
76
25 100
12 80,8
5
19,2
26 100
18
24
51

pvalue
0,000

0,05

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa dari 51 responden, 26 remaja putri
yang memiliki lingkungan kurang baik lebih banyak pernah mengalami kesehatan
reproduksi yaitu 21 orang (80,8%) dibandingkan dengan 25 remaja putri yang memiliki
lingkungan baik yaitu sebanyak 6 orang (24%). Berdasarkan uji stastistik didapatkan pvalue = 0,000, < α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh lingkungan remaja
putri dengan kesehatan reproduksi di SMA Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh
Tengah tahun 2017.
Pembahasan
1. Pengaruh Pengetahuan Remaja Putri dengan Kesehatan Reproduksi
Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa dari 51 responden, 26 remaja putri
yang berpengetahuan rendah lebih banyak pernah mengalami kesehatan reproduksi
yaitu 19 orang (73,1%) dibandingkan dengan 25 remaja putri yang berpengetahuan
tinggi yaitu sebanyak 8 orang (32%). Berdasarkan uji stastistik didapatkan p-value =
0,008, < α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pengetahuan remaja putri
dengan kesehatan reproduksi di SMA Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah
tahun 2017. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitrianingsih (2012) didapatkan
hasil penelitian bahwa remaja yang mempunyai pengetahuan tentang pemeliharaan
organ reproduksi yang tidaknbaik dan mengalami keputihan sebanyak 52 orang
(88,1%), lebih tinggi dari pada responden yang tidak mengalami keputihan sebanyak 7
orang (11,9%). Dari tabel 10 diketahui bahwa responden dengan pengetahuan baik
memiliki kecenderungan sama dengan responden yang mengalami keputihan dengan
responden yang tidak mengalami keputihan (50,0%) terdapat 29 orang. Hasil uji chi
square diperoleh nilai statistik p = 0,000 (≤ 0,05). Berarti Ha diterima, sehingga ada
hubungan antara pengetahuan tentang pemeliharaan alat reproduksi dengan kejadian
keputihan pada Siswi kelas X di SMA Negeri 1Wonosari Klaten. Pengetahuan adalah
hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera
yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya pada
waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi
oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan
seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan
(mata). Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang
berbeda-beda (Notoatmodjo, 2010).
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Peneliti berasumsi bahwa pengetahuan yang didapatkan remaja putri sangat
berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya. Pengetahuan bersumber dari informasi
yang dapat mempengaruhi remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi. Jika sumber
informasi yang didapatkan tidak benar maka akan menimbulkan pengetahuan yang
tidak benar pada remaja putri. Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah
orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan
domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dengan demikian
pengetahuan yang tidak baik akan mempengaruhi remaja putri dalam menjaga
kesehatan reproduksi.
Pengaruh Sikap Remaja Putri dengan Kesehatan Reproduksi
Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dilihat bahwa dari 51 responden yaitu 29 remaja
putri yang bersikap negatif lebih banyak pernah mengalami kesehatan reproduksi yaitu
25 orang (86,2%) dibandingkan dengan 22 remaja putri yang bersikap positif yaitu
sebanyak 2 orang (9,1%). Berdasarkan uji stastistik didapatkan p-value = 0,000, < α =
0,05 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh sikap remaja putri dengan kesehatan
reproduksi di SMA Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Fitrianingsih (2012) didapatkan hasil penelitian bahwa
remaja yang memiliki sikap baik tentang pemeliharaan organ reproduksi dan tidak
mengalami keputihan sebanyak 52 orang (89,7%), hal ini cenderung lebih tinggi
daripada responden dengan sikap baik dan mengalami keputihan sebanyak 6 orang
(10,3%). Remaja yang memiliki sikap tidak baik dan mengalami keputihan sebanyak 30
orang (50,8%) dan sebagian lagi tidak mengalami keputihan sebanyak 29 orang
(49,2%). Hasil analisis diperoleh nilai statistik p=0,000 ≤ 0,05. Berarti Ha diterima,
artinya ada hubungan antara sikap tentang pemeliharaan organ reproduksi dengan
kejadian keputihan pada Siswi kelas X di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten. Sikap
adalah respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah
melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setujutidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Newcomb, salah seorang ahli psikologi
sosial menyatakan, bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak,
dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dalam kata lain, fungsi sikap belum
merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktifitas, akan tetapi merupakan predisposisi
perilaku (tindakan) atau reaksi (tertutup) (Notoatmodjo, 2010). Menurut Laksmiwati
(2011) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi tentang kesehatan reproduksi
remaja terdiri dari faktor diluar individu dan faktor didalam individu. Faktor di dalam
individu adalah sikap permisif dari individu yang bersangkutan.
Peneliti berasumsi bahwa sikap yang baik akan mempengaruhi tindakan yang
akan dilakukan oleh remaja putri. Sikap merupakan kesadaran remaja putri untuk
menjaga kesehatan alat reproduksi. Jika remaja putri memiliki sikap yang negatif
terhadap kesehatan alat reproduksi maka remaja putri tidak memiliki kesadaran positif
untuk menjaga kesehatan alat reproduksinya. Pada dasarnya pengetahuan remaja putri
merupakan faktor stimulus yang dapat mendorong remaja untuk bersikap positif. Oleh
karena itu, dengan adanya pengetahuan melalui informasi yang didapatkan remaja putri
maka akan mempengaruhi kesadaran untuk menjaga kesehatan reproduksinya.
2.
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Pengaruh Lingkungan Remaja Putri dengan Kesehatan Reproduksi
Berdasarkan Tabel 5.7 dapat dilihat bahwa dari 51 responden, 26 remaja
putri yang memiliki lingkungan kurang baik lebih banyak pernah mengalami kesehatan
reproduksi yaitu 21 orang (80,8%) dibandingkan dengan 25 remaja putri yang memiliki
lingkungan baik yaitu sebanyak 6 orang (24%). Berdasarkan uji stastistik didapatkan pvalue = 0,000, < α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh lingkungan remaja
putri dengan kesehatan reproduksi di SMA Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh
Tengah tahun 2017. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Safniati (2016) hasil
penelitian menunjukkan bahwa dari 19 responden yang lingkungan baik terdapat
berperilaku seksualitas tentang kesehatan reproduksi yang kurang sebanyak 22
responden (84,6%). Dibandingkan dari 26 responden yang lingkungan kurang terdapat
perilaku seksualitas tentang kesehatan reproduksi yang baik sebanyak 4 orang (31,6%).
Sedangkan berdasarkan uji stastistik didapatkan nilai p- value = 0.001 yaitu nilai α = <
0,05 artinya ada hubungan yang signifikan antara lingkungan dengan perilaku
seksualitas tentang kesehatan reproduksi di Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru
Banda Aceh. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar baik berupa benda
hidup, benda mati, benda nyata atau abstrak, termasuk manusia lainnya serta suasana
yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara eleman-elemen yang ada di alam
(Triwibowo & Erlisya, 2015). Menurut Syafrudindan Diah (2011) lingkungan adalah
tempat pemukiman dengan segala sesuatunya dimana organismenya hidup beserta
segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak dapat diduga ikut
mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme hidup. Menurut
Kristiana (2012) faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perilaku
reproduksi remaja adalah faktor keluarga. Selain melalui teman sumber informasi
utama remaja tentang kesehatan reproduksi pada umumnya adalah media massa (cetak
dan elektronik). Informasi yang sifatnya mendidik mampu meningkatkan pengetahuan
kesehatan reproduksi remaja, sehingga mereka terhindar dari perilaku tidak sehat
kurang memadai.
Peneliti berasumsi bahwa lingkungan hidup adalah segala suatu kondisi dan
keadaan yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Keadaan lingkungan pada
remaja putri akan mempengaruhinya dalam menjaga kesehatan reproduksi. Masa
remaja merupakan masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan organ-organ
fisik, emosi dan psikis. Oleh karena itu tindakan dan sikap pada masa remaja akan
mempengaruhi oleh lingkungan sekitarnya terutama tentang bagaimana menjaga
kesehatan reproduksi. Dengan demikian maka sangat sulit bagi remaja putri ketika
beradaptasi terhadap lingkungannya.
3.

PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Kesehatan reproduksi remaja putri di SMA Negeri 2 Takengon sangat dipengaruhi
oleh pengetahuannya.
2. Sikap remaja putri juga sangat mempengaruhi kesehatan reproduksinya di SMA
Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017.
30

Serambi Saintia, Vol. V, No. 1, April 2017

ISSN : 2337 - 9952

3. Hasil uji statistik pengaruh lingkungan remaja putri dengan kesehatan reproduksi
yaitu p-value = 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh lingkungan
remaja putri dengan kesehatan reproduksi di SMA Negeri 2 Takengon Kabupaten
Aceh Tengah Tahun 2017.
Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran
sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada siswi untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan sikap kearah
yang positif terhadap kesehatan reproduksi serta mengikuti lingkungan yang baik
disekitar remaja putri.
2. Diharapkan kepada tempat penelitian yaitu SMA Negeri 2 Takengon agar bekerja
sama dengan tenaga kesehatan untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan
kepada siswi tentang kesehatan reproduksi.
3. Diharapkan kepada peneliti lain agar bisa menggunakan metodologi atau design
penelitian yang lebih mendalam dalam upaya memperkaya referensi dan
informasi yang valid mengenai kesehatan reproduksi.
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