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ABSTRAK

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

SKRIPSI, SEPTEMBER 2019

UMAIROH

PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL

THROWING TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN

SIKAPSISWATENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI MTS

AN-NUR DESA SUNGAI ASAM TAHUN 2019

XV + 74 halaman + 11 tabel + 3 gambar + 5 lampiran

Angka kejadian pernikahan dini di kalimantan Barat cukup tinggi salah satunya
kab. Kubu raya kec. sungai raya yaitu sebesar 535 orang yang melakukan
pernikahan usia dini. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah minimnya
pengetahuan dan sikap remaja tentang pendewasaan usia perkawinan. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran snowball throwing
terhadap tingkat pengetahuan dan sikapsiswatentang pendewasaan usia. Jenis
penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian Quasi eksperimen pendekatan
desain Non-equivalent kontrol grup. Tempat penelitian ini di Desa Sungai Asam
Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya. Jumlah sampel 60 responden yaitu 30
intervensi dan 30 kontrol. Tekhnik pengambilan sampel dengan simple non
random(Nonprobability). Penggumpulan data  menggunakan kuesioner pretes dan
postes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pengetahuan dan
sikap sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran snowball throwing tentang
pendewasaan usia perkawinan pada siswa/i kelas IV dan VIII MTS An-Nur Desa
Sungai Asam (p value 0.000<0.05) dengan nilai median pengetahuan saat
pretes(60.00).dan saat posttest (90.00) sedangkan median sikap  pada saat pretes
(60.00) dan  saat postes (90.00). Kesimpulan metode pembelajaran snowball
throwing dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa/i kelas IV dan VIII
MTS A-Nur Desa Sungai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode
pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap
siswa/i kelas IV dan VIII MTS A-Nur Desa Sungai Asam. Simpulan penelitian
ini, bahwa menggunakan pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan
pengetahuan dan sikap siswa tentang pendewasaan usia perkawinan

Kata kunci :PembelajaranSnowball Throwing, pendewasaanusiaperkawinan.

Pustaka :36 (1998-2017)
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ABSTRACT

FACULTY OF HEALTH SCIENCE
SKRIPSI, SEPTEMBER 2019
UMAIROH
THE EFFECT OF THE USE OF THE SNOWBALL THROWING LEARNING
MODEL ON THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF
STUDENTS ABOUT FISHING AGE OF MARRIAGE IN MTS AN-NUR
VILLAGE ASAM RIVER IN 2019
XV + 74 pages + 11 tables + 3 pictures + 5 attachments

The incidence of early marriage in West Kalimantan is quite high, one of
which is Kab. Kubu Raya kec.river highway which is equal to 535 people who
do early marriage. One contributing factor is the lack of knowledge and attitudes
of adolescents about the age of marital maturity. The study aims to determine the
effect of the snowball throwing learning model on the level of knowledge and
attitudes of students about maturity. This type of quantitative research with a
research design Quasi experimental design approach Non-equivalent control
group. The place of this research is Sungai Asam Village, Kec. Sungai Raya,
Kab. Kubu Raya. The number of samples was 60 respondents, namely 30
interventions and 30 controls. Simple non random (Nonprobability) sampling
technique.Data collection using questionnaire pretest and posttest. The results
showed that there were differences in knowledge and attitudes before and after
snowball throwing learning about marriage age maturity in students of grade IV
and VIII MTS An-Nur Sungai Asam Village (p value 0,000 <0.05) with the
median knowledge value at pretest (60.00 ) and at the posttest (90.00) while the
median attitude at the time of the pretest (60.00) and at the posttest (90.00).
Conclusion snowball throwing learning methods can improve the knowledge and
attitudes of students in grades IV and VIII MTS A-NurDesa Sungai. Thus, it can
be concluded that the snowball throwing learning method can improve the
knowledge and attitudes of students in grades IV and VIII MTS A-Nur Sungai
Asam Village. The conclusion of this study, that using snowball throwing
learning can improve students' knowledge and attitudes about maturing marriage
age

Keywords: Learning Snowball Throwing, marriage age maturity.
Library: 36 (1998-2017)
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BAB I

PENDAHULUAN

I.I.  Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wnita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhananyang maha esa.  usia pernikahan yang

memenuhi syarat menurut undang - undang no.1 tahun 1974 yaitu batas minimal

perkawinan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria,  (kusmiran, 2011)

sedangkan menurut panduan (BKKBN, 1998) pernikahan ideal adalah pernikahan

yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan usia minimal 25 tahun dan usia

minimal wanita 20 tahun karena secara biologis alat-alat reproduksi masih dalam

proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks

dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak

16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh

kelahiran didunia yang mayoritas (95%) terjadi dinegara sedang berkembang. Di

Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun.

Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (80%), Kongo

(74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%). Menurut United Nations
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Development Economic And Social Affairs (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan

negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia. Untuk tingkat

ASEAN, Indonesia  berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja.

Proporsi remaja usia 15 -19 tahun yang sudah melahirkan dan hamil anak pertama

naik dari 8,5% (SDKI 2007 ) menjadi 9,5% (SDKI, 2012). Hal tersebut sejalan

dengan data terbaru dari annual review-UNICEF tahun 2014 yang menunjukkan

bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia  menikah sebelum umur 18 tahun

(Pusdatin,2015)

Kalimantan Barat merupakan Provinsi di Indonesi yang menyumbang angka

TFR tertinggi. Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI,2012)

menyebutkan bahwa TFR di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,1 anak per wanita.

Artinya, setiap wanita di Kalimantan Barat memiliki tiga orang anak, bahkan ada

yang memiliki anak lebih dari tiga. Angka ini masih tinggi jika dibandingkan dengan

TFR nasional yang di targetkan sebesar 2.1 anak per wanita. Begitu juga dengan

ASFR (age specific fertility rate)  Kalimantan Barat usia 15-19 tahun mencapai 104

per 1000 kelahiran, sementara angka nasional hanya 48 per 1000 kelahiran.

(Kependudukan Kalbar,2014)

Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS,2017) Kabupaten Kubu Raya tahun

2017, Kabupaten Kubu Raya memiliki komposisi penduduk dengan proporsi

kelompok umur 10-24 tahun sebesar 158.465 dari jumlah penduduk tahun 2017. Tiga

kecamatan dengan proporsi terbesar antara lain kecamatan Sungai Raya sebanyak

60.056 jiwa.  Kecamatan Sungai Kakap sebanyak 31.761 jiwa dan Kecamatan Sungai
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Ambawang sebanyak 23.867 jiwa.  Kecamatan Sungai Raya merupakan salah satu

dari Sembilan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah penduduk

terbesar. Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Raya pada tahun 2017 mencapai

211.030 jiwa dengan jumlah kelompok umur 10-24 tahun sebanyak 60.056 jiwa dari

jumlah penduduk (BPS, 2017) . Perkawinan pada usia muda masih banyak terjadi di

berbagai Kecamatan, salah satunya di Kecamatan Sungai Raya. Data Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan sungai raya mencatat bahwa jumlah pernikahan usia muda

di bulan Januari 2016 s.d Desember 2017 sebanyak 535 pernikahan. Sebanyak 394

laki-laki berusia kurang dari 25 tahun sedangkan sebanyak 141 orang perempuan

berusia kurang dari 20 tahun.

Pernikahan usia muda di desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya

Kabupaten Kubu Raya di setiap tahunnya masih kerap terjadi, dikarenakan rendahnya

perekonomian, pendidikan serta kurangnya dukungan dari orang tua. Desa Sungai

Asam terletak jauh dari perkotaan dan mayoritas penduduknya petani. Dalam hal

pendidikan di desa ini masih belum maksimal sebagian besar masyarakatnya hanya

tamatan SD. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat di desa ini masih kurang

memperhatikan usia menikah dan tidak memikirkan dampaknya baik dari segi

kesehatan  maupun dari psikologi.

Dampak dari pernikahan usia muda mempunyai dua dampak yaitu dampak

positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pernikahan usia muda yaitu:  Supaya

terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan. Dampak
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negatif dari perkawinan muda yaitu berakibat pada pendidikan, sosial ekonomi,

kependudukan, psikologi, dan kesehatan (BKKBN, 2012).

Menurut Akhiruddin, (2016) faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan

usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

Faktor kemauan sendiri, karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan

sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk

melakukan pernikahan di usia muda. faktor ekonomi, pernikahan usia muda karena

keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban

orangtuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap

mampu. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan

orang tua, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak

masih di bawah umur. dari faktor keluarga, karena orang tua tidak sanggup

menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya

kemauan anak untuk melanjutkan sekolah dan faktor takut jadi perawan tua, maka

satu-satunya jalan keluar adalah dinikahkan secepatnya manakala ada jodohnya.

faktor tradisi, pernikahan usia muda terjadi karena masih memandang hal yang wajar

apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja

Sedangkan Menurut Ira Damayanti, (2012 dalam Tukiman 2015) Faktor yang

dapat memengaruhi perkawinan usia muda adalah: Faktor Pengetahuan, Faktor

utama yang memengaruhi remaja untuk melakukan hubungan sekspranikah adalah

membaca buku porno dan menonton blue film. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat

hubungan seks pra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda.
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Tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar

terhindar dari perbuatan dosa,seperti seks sebelum nikah. Faktor Pendidikan, Tingkat

pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita

dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena

mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat

berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat

memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Suatu

masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan

anaknya dalam usia masih muda. Faktor Pergaulan Bebas, Mayoritas laki-laki dan

perempuan yang nikah di bawah usia 20 tahun karena pergaulan bebas, dengan

perubahan zaman yang modern ini mereka lebih mudah terpengaruh untuk melakukan

pernikahan usia muda, juga karena minimnya pengetahuan mereka tentang dampak

dari nikah muda. Faktor budaya, Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya

takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan tanpa memikirkan

masa depan anaknya.

Pendewasaan usia perkawinan dengan menggunakan model pembelajaran

Snowball Throwing berupaya untuk memotivasi siswa agar lebih siap dalam

mendewasakan usia perkawinannya. Model Snowball throwing yang menggabungkan

antara diskusi dan permainan diharapkan dapat lebih memotivasi siswa untuk  lebih

aktif berperan serta dalam pembelajaran. Metode ini diawali dengan pembentukan

kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru kemudian
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masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas

pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab

pertanyaan dari bola yang diperoleh, (Yusriana,2014)

Menurut Suprijono, (2011) Snowball Throwing adalah suatu cara penyajian

bahan pelajaran dimana murid dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen

kemudian masing-masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk mendapat

tugas dari guru lalu masing-masing murid membuat pertanyaan yang dibentuk seperti

bola (kertas pertanyaan) kemudian dilempar ke murid lain yang masing-masing murid

menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh.

Berdasarkan beberapa peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa

Penerapan pembelajaran menggunakan model pembelajaran snowball throwing dapat

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X D di SMKN 1 sedayu bantul pada mata

pelajaran Teknologi Dasar Otomotif. Julianti, (2015). Penelitian Nuraini (2014)

menunjukkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS. Penelitian Nugroho

(2018)  menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan

model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing terhadap hasil belajar PKn

siswa kelas V SD Negeri 1 Metro Timur.

Keunggulan dari model pembelajan Snowball Throwing yang tidak dimiliki

oleh model pembelajaran lain yaitu siswa diajak untuk berperan aktif dalam proses

pembelajaran dengan melatih keberanian dan kesiapan siswa untuk membuat suatu
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pertanyaan serta menjawab  pertanyaan  yang telah di buat oleh temannya.

(Sumiati,2011)

Metode ini juga dapat diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan siswa

tentang pendewasaan usia perkawinan yang merupakan salah satu upaya untuk

mencegah terjadinya pernikahan usia dini pada remaja. MTS An-nur yang merupakan

salah satu sekolah yang berada di Desa Sungai Asam terdapat kasus pernikahan usia

dini pada kelas VIII dan IX . Sehingga kelas tersebut  tepat untuk di berikan model

pembelajaran snowball throwing pendewasaan usia perkawinan.

Berdasarkan survei pendahuluan yang di lakukan pada tanggal 25 November

2018 hasil wawancara dengan kepala sekolah di MTS An-nur Desa Sungai Asam

menyatakan bahwa terjadi pernikahan dini pada beberapa siswa yang masih

menempuh pendidikan di bangku sekolah dan hal ini membuat beberapa siswa

akhirnya putus sekolah dikarenakan kasus pernikahan dini. bahkan dari siswa kelas

VIII dan IX  sudah ada siswa yang melakukan pernikahan dini. Pada tahun 2018

sebanyak 4 orang terjadi kasus pernikahan usia muda di MTS An-nur.

Didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada 12 siswa MTS An-

nur bahwa mereka sepenunya tidak memahami tentang pendewasaan usia

perkawinan. Dengan menggunakan metode pembelajaran snowball throwing maka

peneliti akan mencoba menerapkan metode ini untuk meningkatkan pemahaman

siswa tentang pendewasaan usia perkawinan yang diharapkan dapat menekan angka

pernikahan usia dini di Desa Sungai Asam.



8

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan tema” Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran

Snowball Throwing Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Siswa Tentang

Pendewasaan Usia Perkawinan”

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap

Tingkat Pengetahuan dan Sikap Siswa Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di

MTS An-nur

I.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan Umum Untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Model

Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Siswa

Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di MTS An-nur Desa Sungai Asam.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menggambarkan pengetahuan siswa tentang pendewasaan usia

perkawinan sebelum dan sesudah di terapkan model pembelajaran snowball

throwing pada kelompok eksperimen

2. Untuk menggambarkan sikap siswa tentang pendewasaan usia perkawinan

sebelum dan sesudah  di terapkan model pembelajaran snowball throwing

pada kelompok eksperimen
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3. Untuk menganalisis perbedaan antara pengetahuan siswa tentang

pendewasaan usia perkawinan pada kelompok control

4. Untuk menganalisis perbedaan antara sikap siswa tentang pendewasaan usia

perkawianan pada kelompok kontrol

5. Untuk mengetahui perbedan antara pengetahuan dan sukap siswa tentang

pendewasaan usia perkawinan sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran

snowball throwing pada kelompok eksperimen.

6. Untuk mengetahui perbedaan antara pengetahuan dan siakap siswa tentang

pendewasaan usia perkawinan pada kelompok kontrol.

I.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi  Peneliti

Peneliti menganalisis pembelajaran menambah pengetahuan tentang Pengaruh

Penggunaan Model Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap tingkat

pengetahuan dan sikap Siswa Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di MTS

An-nur Desa Sungai Asam

1.4.2 Bagi Remaja

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para remaja

tentang pendewasaan usia perkawinan.

1.4.3 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

tentang pendewasaan usia perkawinan.
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1.4.4 Manfaat bagi BKKBN

Sebagai acuan dalam peningkatan pelaksanaan program-program BKKBN

mengenai pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam masalah remaja serta

kesehatan ibu dan bayi.

1.5.Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Nama Peneliti Judul penelitian Variabel Metode Hasil

Fytra Indah
Pambudi
(2017)

Pengaruh Pemberian
Video Pendewasaan
Usia Perkawinan
Terhadap Tingkat
Pengetahuan
Tentang Dampak
Perkawinan Usia Dini
Pada Remaja Di Dusun
Bantulan
Desa Sidoarum Sleman
Yogyakarta

Pengetahuan Penelitian ini
Menggunakan Desain
Penelitian True
Experimental Design
Dengan Model
Penelitian Pretest-
Posttest With Control
Grup dengan
menggunakan teknik
quota sampling

Hasil perhitungan uji
Wilcoxon diperoleh
nilai 0,000 < α (0,05),
dan hasil uji man-
whitney diperoleh nilai
0,000 < α (0,05).

Ni Luh Putu
Sri Erawati,
dkk. (2016)

Peran Pembelajaran
Menggunakan Tutor
Teman Sebaya Dalam
Meningkatkan Perilaku
Remaja Tentang
Pendewasaan Usia
Perkawinan

Pengetahuan
dan sikap

Jenis penelitian ini
adalah quasi
eksperimen dengan
rancangan Pretest
Postest Control
Group Design

Hasil uji normalitas
data dengan
menggunakan
ShapiroWilk diperoleh
hasil pretest (p = 0.177)
dan posttest (p=0.395)
yang artinya data tidak
berdistribusi normal
sehingga data dianalisis
menggunakan Uji
Wilcoxon dengan nilai
p<0,05.

Anita Puji
Lestari,dkk
(2014)

Pengetahuan remaja
tentang pendewasaan
usia perkawinan
dengan niat untuk
menikah pada  usia
muda

Pengetahuan Penelitian Ini
Menggunakan
Metode Kuantitatif
Dengan Pendekatan
Cross Sectional.

Hasil uji statistik
menggunakan Kendal
Tau (ττ) diperoleh
signifikansinya kurang
dari 0,05 yaitu 0,017
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Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian

sebelumnya sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan quasi experimental design dalam bentuk pretest-

posttest dengan metodel pembelajaran snowball throwing

2. Tempat dan waktu penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian

sebelumnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.I Pendewasaan Usia Perkawianan

Pendewasaan usia pekawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia

pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21

tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah

siap baik di pandang dari sisi kesehatan maupun pekembangan emosional untuk

menghadapi  kehidupan keluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai

usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi

pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia

perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama.

Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini di dalam istilah KIE disebut

sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu (BKKBN,2012)

Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program keluarga

berencana nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan

umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan total fertility rate (TFR).

Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang

ditujukan kepada kelompok remaja (pemuda dan pemudi) golongan usia 15-19 tahun

dan orang tua yang memiliki anak remaja mengenai menunda perkawinan dan

peningkatan pengetahuan tentang Keluarga Berkualitas. Perencanaan penyebaran
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informasi dan memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai Pendewasaan

Usia Perkawinan dilaksanakan dengan berbagai macam cara, yaitu: Penyebaran

melalui iklan layanan masyarakat di televisi, melalui siaran radio, media cetak,

komunikasi tatap muka/konseling Penyuluhan di tiap kecamatan dan kelurahan/Desa.

Pendidikan merupakan sarana untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat,

juga untuk mewujudkan motivasi membangun diri/keluarga. Penyebaran informasi

tentang pendewasaan usia perkawinan peneliti mencoba menggunakan metode

pembelajaran snowball trhowing yang merupakan komunikasi yang dilakukan secara

langsung, baik pribadi ataupun kelompok yang memberikan kemungkinan yang

terbaik untuk mengadakan pertukaran informasi dan pemahaman/ pengetahuan siswa

secara langsung

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian

dan kesadaran  kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat

mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, siap

fisik, mental, emosional, pendidikan,sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan

jarak kelahiran (BKKBN, 2012).

Dalam program pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga terdiri

dari tiga masa reproduksi yaitu masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa

menjarangkan kehamilan, masa mencegah kehamilan seperti gambar 1 yang

ditampilkan di bawah (BKKBN, 2008).
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Sumber : Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (2008)

Dari bagan tersebut yang terkait dengan pendewasaan usia perkawinan adalah

bagian pertama, sedangkan bagian kedua dan ketiga untuk pasangan usia subur. Perlu

disampaikan pada remaja tentang masa menjarangkan kehamilan dan masa mencegah

kehamilan agar informasi tersebut menjadi bagian dari persiapan mereka untuk

memasuki kehidupan berkeluarga. Adapun langkah-langkah yang diperlukan remaja

apabila memasuki ketiga masa reproduksi tersebut, yaitu (BKKBN, 2008):

a. Masa menunda perkawinan dan kehamilan.

Setiap pasangan suami istri yang telah  menikah pasti mengharapkan terjadinya

kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan kehamilan memerlukan kesiapan organ

reproduksi. Pertumbuhan dan perkembangan secara optimal organ reproduksi wanita

pada usia 20 tahun, karena sebelum usia 20 tahun alat reproduksi/rahim belum siap

menerima kehamilan. Kelahiran yang baik, adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu

yang telah berusia 20 tahun (BKKBN, 2008).

Risiko kehamilan di bawah usia 20 tahun yang kemungkinan timbul antara lain,

keguguran, preeklamsia (tekanan darah tinggi, odema, proteinuria), eklampsia

Masa Menunda
Perkawinan Dan

Kehamila

Masa Menjarangkan Kehamilan Masa Mencegah
Kehamilan

Masa Reproduksi Masa Reproduksi Kehamilan Masa Reproduksi Tua

10
thn

15
thn

20
thn

30
thn

35
thn

40
thn
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(keracunan kehamilan), timbulnya kesulitan kehamilan, premature, berat bayi lahir

rendah, kanker leher rahim. Penundaan kehamilan di bawah usia 20 tahun dianjurkan

dengan menggunakan alat kontrasepsi sederhana yaitu, pantang berkala, senggama

terputus, dan kondom (BKKBN, 2008).

b. Masa menjarangkan kehamilan.

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada pasangan usia subur berada pada

usia 20-35 tahun, karena resikonya sedikit baik bagi ibu maupun bayi. Dalam periode

15 tahun usia 20-35 tahun dianjurkan untuk memiliki 2 anak. Jarak kelahiran ideal

antara dua kelahiran bagi pasangan usia subur sekitar 5 tahun. Mengasuh anak balita

sangat memerlukan perhatian, sebab anak balita masih perlu menyusu serta

memerlukan pendampingan penuh karena rentan terhadap penyakit (BKKBN, 2008).

Mengatur jarak kehamilan bertujuan untuk menjaga kesehatan reproduksi.

Setelah kelahiran bayi alatre produksi mengalami penyembuhan. Proses ini

memerlukan waktu satu sampai dua tahun untuk pertumbuhan buah kehamilan yang

baru. Oleh karena itu umur 20 sampai 35 tahun perlu menjarangkan kehamilan, untuk

mengatur kelahiran anak. Menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat

kontrasepsi agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama.

Metode yang dianjurkan yaitu metode kontrasepsi sederhana seperti, pantang berkala,

senggama terputus, dan kondom. Metode kontrasepsi hormonal yang tidak

menghambat Air Susu Ibu (ASI), dan metode alat kontrasepsi dalam rahim (BKKBN,

2008).
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c.   Masa mencegah kehamilan.

Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat

kontrasepsi. Masa mencegah kehamilan berada pada periode pasangan usia subur

berumur 35 tahun keatas, sebab melahirkan diatas usia 35 tahun banyak mengalami

resiko medik. Metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan usia subur diatas 35

tahun yaitu, pilihan utama pengguaan kontrasepsi (MOW, MOP), pilihan kedua

dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang seperti AKDR (BKKBN,

2008).

Terkait dengan kesiapan ekonomi keluaraga, pendewasaan usia perkawinan

memungkinkan setiap pasangan dapat menyiapkan diri untuk mampu memenuhi

kebutuhan primer keluaraga bahkan kebutuhan sekunder dan tersier. Tanpa kesiapan

ekonomi keluaraga akan mengalami banyak permasalahan dalam kehidupan keluarga

nantinya. Perkawinan bukanlah hal mudah, di dalamya banyak konsekuensi yang

harus dihadapi sebagai suatu bentuk tahap kehidupan baru individu dan pergantian

status dari lajang menjadi seorang istri atau suami. (BKKBN, 2012).

Pasangan yang memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan perkawinan akan

lebih mudah menerima dan menghadapi segala konsekuensi persoalan yang timbul

dalam perkawinan. Sebaliknya, pasangan yang tidak memiliki kesiapan menuju

kehidupan perkawinan belum dapat disebut layak untuk melakukan perkawinan,

sehingga mereka dianjurkan untuk melakukan penundaan atau pendewasaan usia

perkawinan. Penundaan usia perkawinan sampai pada usia minimal 20 tahun bagi

perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki diyakini banyak memberikan keuntungan bagi
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pasangan dalam keluarga. Semua bentuk kesiapan ini mendukung pasangan untuk

dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar

perkawinan yang dijalani selaras, stabil dan pasangan dapat merasakan kepuasan

dalam perkawinannya kelak. (BKKBN, 2012)

II.2 Pengetahuan  ( knowledge)

II.2.1 Pengetahuan pendewasaan usia perkawinan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil dari “tahu” yang terjadi setelah orang

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui

panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan

raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga

(Notoatmodjo, 2012).

Pengetahuan merupakan hasil mengingat suatu hal, dan ini terjadi setelah

seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Menurut (Mubarak,

2012 dalam Rulistyana, 2017). Pengetahuan merpakan kumpulan informasi yang

dimiliki seseorang ataupun kelompok, dan juga budaya tertentu.  informasi dapat

membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

Informasi tentang  pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang dapat diakses dengan

mudah, bisa melalui  televise, majalah/Koran, dan internet, ditambah juga dengan

lingkungan yang mendukung adanya program pendewasaan usia perkawinan, salah

satunya dari orang tua dan guru, hal ini akan menambah pengetahuan remaja akan

pentingnya  pendewasaan usia perkawinan (PUP).
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Hasil penelitian Stang dan Mambaya (2011) menunjukkan bahwa responden

yang memiliki pengetahuan yang rendah lebih banyak melakukan pernikahan dini

karena pada umumnya belum mengetahui tentang batasan usia pernikahan dan

dampak negatif yang timbul apabila menikah pada usia di bawah 20 tahun, serta

kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Berdasarkan hasil penelitian

(Nugraheni, 2017) mengatakan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan remaja

tentang pendewasaan usia perkawinan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan

kesehatan reproduksi.

II.2.2 Kategori Pengetahuan

Menurut Arikunto (2010), pengetahuan di bagi dalam tiga kategori yaitu:

a. Baik (jawaban terhadap kuesioner 76 – 100% benar)

b. Cukup (jawaban terhadap kuesioner 56 – 75% benar)

c. Kurang (jawaban terhadap kuesioner < 56% benar)

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang

menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau

responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ukur dapat kita sesuaikan dengan

tingkatan-tingkatan di atas.

II.2.3 Tingkat Pengetahun

Menurut Notoatmodjo (2007) Pengetahuan yang dicakup dalam domain

kognitif mempunyai 6 (enam) tingkatan yaitu:
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a. Tahu (know)

Diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.

Pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall), terhadap suatu yang

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (comprehension)

Diartikan sebagai suatu untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang

diketahui dan dapat mengintrepetasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (appilcation)

Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari

pada situasi dan kondisi sebenarnya.

d. Analisa (analysis)

Adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan materi atau obyek ke dalam

komponen-komponen tetapi di dalam suatu struktur organisasi tersebut dan

masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (synthetis)

Menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (evaluation)

Adalah kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu

materi atau obyek.
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II.2.4 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Mubarak, (2012) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi

pengetahuan seseorang adalah sebagai berikut :

a. Usia (Umur)

Umur mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin

bertambah usia akan semakin bertambah dan berkembang pula daya tangkap

dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diprolehnya semakin membaik.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan

kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang  maka semakin mudah pula seseorang untuk memproleh informasi.

c. Media Masa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat

diberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan atau

peningkatan. Semakin majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam

media masa yang dapat mempengaruhi  pengetahuan masyarakat.

d. Sosial Budaya dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran

apakah yang dilakukan baik atau buruk, status sosial dan ekonomi seseorang

juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan

tertentu, sehingga status sosial ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.
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e. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu baik lingkungan

fisik, biologis maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses

masuknya kedalam individu yang berada dalam lingkungan tesebut.

f. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh

kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang

diproleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi di masa lalu.

II.3. Pengertian Sikap

Sikap terhadap pendewasaan usia perkawianan adalah suatu bentuk reaksi

perasaan seseorang terhadap suatu objek, baik perasaan mendukung (favoribel) atau

tidak mendukung (unforibel), memihak atau tidak memihak, suka atau tidak suka

sehingga menimbulkan pengaruh tertentu terhadap perilaku seseorang dan pada

akhinya seseorang tersebut merasa sejahtera secara fisik, mental, rohani serta sosial.

Akan tetapi sikap seseoarang terhadap objek tidak selalu sama apalagi dalam bidang

kesehatan ( Fitri, 2013).

Azwar (2013) sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi),

pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu

aspek lingkungan sekitarnya.
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Notoatmodjo (2012), menjelaskan bahwa sikap mempunyai 3 komponen

pokok, yaitu:

a. Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek

b. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek

c. Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave)

Adapun komponen pembentukan sikap  (Walgito, 2002) antara lain:

a. Komponen kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan,

pemahaman dan keyakinan seseorang, yang berhubungan dengan bagaimana

orang mempersepsikan terhadap objek sikap.

b. Komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang

atau tidak senang dan menerima atau tidak menerima terhadap objek sikap rasa

senang dan menerima merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang

dan tidak menerima merupakan hal yang negatif.

c. Komponen konatif, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan

bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap,

yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku

seseorang terhadap objek sikap.

II.3.2 Tingkatan Sikap

Menurut Notoatmodjo (2007) sikap mempunyai 4 tingkatan dari yang terendah

hingga yang tertinggi yaitu :
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a. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus

yang diberikan (objek). Misalnya sikap orang terhadap gizi dapat dilihat dari

kesediaan dan perhatian itu terhadap ceramah-ceramah.

b. Merespon (responding)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas

yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha

untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, lepas

dari pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang menerima ide tersebut.

c. Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang

lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

d. Bertanggung jawab (responsible)

Pada tingkat ini, sikap individu akan bertanggung jawab dan siap

menanggung segala resiko atas segala sesuatu yang telah dipilihnya.

II.4  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing

Metode snowball Throwing merupakan metode  kooperatif yang didesain seperti

permainan melempar bola. Metode ini bertujuan untuk memancing kreatifitas dalam

membuat soal sekaligus menguji daya serap materi yang disampaikan oleh ketua

kelompok. Penerapan metode ini siswa dibagi beberapa kelompok setiap

kelompoknya diwakili oleh salah satu anggota kelompok, ketua kelompok tersebut

kemudian menjelaskan kepada anggota kelompok, masing-masing siswa membuat
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soal ditulis dikertas kemudian dibentuk seperti bola, setelah dibuat seperti bola

kemudian dilempar keteman yang lainya, yang mendapatkan lemparan bola siswa

menjawab soal yang ada didalam kertas.

(Nur Rohman, 2016 dalam Hamdayana, 2014).

Dalam pembelajaran snowball throwing, merupakan kertas yang berisi

pertanyaan yang dibuat oleh siswa kemudian dilempar kepada temannya sendiri

untuk dijawab. Pembelajaran dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing karena dalam pembelajaran  model

ini cukup baik diterapkan didalam kelas karena dapat menstimulus siswa bekerja

sama, berani mengemukakan pendapat dan aktif dalam pembelajaran.

Snowball Throwing adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana murid

dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen kemudian masing-masing

kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk mendapat tugas dari guru lalu masing-

masing murid membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan)

kemudian dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan

dari bola yang diperoleh (Suprijono dalam Ilfa, 2015).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Snowball

Throwing merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang mampu

menggali kepemimpinan siswa dalam kelompok, melatih kemampuan siswa dalam

menjawab pertanyaan serta mengandung unsur permainan imajinatif dengan cara

siswa menuliskan pertanyaan di lembar kertas, kemudian membentuk kertas tersebut

hingga menyerupai bola kemudian di lemparkan ke siswa lain.
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Langkah-langkah Model Pembelajaran Snowball Throwing menurut Suprijono

(2013) adalah sebagai berikut:

1) Menyampaikan materi yang akan disajikan.

2) Membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua

kelompok untuk memberikan penjelasan materi.

3) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian

menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya.

4) Kemudian, masing-masing siswa diberi satu lembar kerja, untuk menuliskan

satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh

ketua kelompok

5) Kemudian, kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke

siswa yang lain selama lebih kurang ±15 menit.

6) Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk

menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas yang berbentuk bola  tersebut

secara bergantian.

7) Memberikan kesimpulan.

8) Evaluasi
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II.4.3 Kelebihan Snowball Throwing

1. Melatih kesiapan siswa dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber

pada materi yang diajarkan serta saling memberikan pengetahuan.

2. Siswa lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi

pelajaran yang dipelajari. Hal ini disebabkan karena siswa mendapat

penjelasan dari teman sebaya yang secara khusus disiapkan oleh pendidik

serta mengerahkan penglihatan, pendengaran, menulis dan berbicara

mengenai materi yang didiskusikan dalam kelompok.

3. Dapat membangkitkan keberanian siswa dalam mengemukakan pertanyaan

kepada teman lainnya.

4. Melatih siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan

baik.

5. Merangsang siswa mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang

sedang dibicarakan dalam pelajaran tersebut.

6. Siswa akan memahami makna tanggung jawab.

II.4.4 Kekurangan Snowball Throwing

Pengetahuan tidak luas hanya berkutat pada pengetahuan  sekitar siswa, ketua

kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik menjadi penghambat

bagi anggota lain, Memerlukan waktu yang panjang, murid yang nakal

cenderung membuat onar,  Kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat

oleh murid.
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Tetapi kelemahan dalam penggunaan model ini dapat tertutupi dengan cara:

pendidik mengoptimalisasi waktu dengan cara memberi batasan dalam

pembuatan kelompok dan pembuatan pertanyaan. pendidik ikut serta dalam

pembuatan kelompok sehingga kegaduhan bisa diatasi, memisahkan pendidik

anak yang di anggap sering membuat gaduh dalam kelompok yang berbeda,

tapi tidak menutup kemungkinan bagi pendidik untuk menambahkan

pemberian kuis individu dan penghargaan kelompok.

Menurut (Safitri dalam Fuah 2017) kelebihan model Snowball Throwing antara

lain:

1. Melatih kesiapan murid dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber

pada materi yang diajarkan serta saling memberikan pengetahuan,

2. Murid lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi

pelajaran yang dipelajari. hal ini disebabkan karena murid mendapat

penjelasan dari teman sebaya yang secara khusus disiapkan oleh guru serta

mengerahkan penglihatan, pendengaran, menulis dan berbicara mengenai

materi yang didiskusikan dalam kelompok,

3. Dapat membangkitkan keberanian murid dalam mengemukakan

pertanyaan kepada teman lain maupun guru

4. melatih murid menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan

baik,

5. Merangsang murid mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang

sedang dibicarakan dalam pelajaran tersebut,
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6. Dapat mengurangi rasa takut murid dalam bertanya kepada teman maupun

guru,

7. Murid akan lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan

pemecahan suatu masalah,

8. Murid akan memahami makna tanggung jawab,

9. Murid akan lebih bisa menerima keragaman atau heterogenitas suku,

sosial,budaya, bakat dan intelegensia

10. Murid akan  termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya.

Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran Snowball Throwing dengan

bantuan buku panduan pendewasaan usia perkawinan (Su’indayah, 2016) adalah

sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam untik menciptakan

suasana kelas yang relegius.

b. Menyampaikan apersepsi kepada siswa untuk menumbuhkan rasa ingin

tahu dan semangat belajar siswa, dengan memberikan pertanyaan yang

berkaitan dengan materi yang akan di pelajari.

c. mengecek kehadiran siswa. mempersilahakan siswa untuk menyiapkan

alat tulis.

2. Kegiatan Inti

a. Menyampaikan pokok materi yang akan disajikan               .

b. Menjelaskan  langkah-langkah metode Snowball Throwing.
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c. Membentuk kelompok siswa dibagi ke dalam 5 kelompok yang terdiri

dari 6 siswa  perkelompok dan memanggil masing–masing ketua

kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi yang akan di

bahas.

d. Masing–masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian

ketua kelompok menjelaskan materi yang disampaikan oleh pengajar

kepada temannya .

e. Masing – masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk

menuliskan pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah

dijelaskan oleh ketua kelompok kertas tersebut dibuat seperti bola dan

dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain. Setelah siswa dapat satu

bola pertanyaan siswa diberikan kesempatan untuk menjawab

pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara

bergantian selama ± 15 menit.

3. Penutup

a. Memberikan kesimpulan, serta memberikan pesan–pesan moral bagi

siswa.

b. Memberikan evaluasi berupa  post tes sebagai bahan penilaian

pengetahuan dan sikap  siswa akan materi  yang sudah  di pelajari.

c. Menutup pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam.
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II.4.1 Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan

kerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengajak siswa untuk

berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok (Hosnan, 2014) Sanjaya, (2013)

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran

dengan menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai

enam orang.

II.4.2 Tipe Pembelajaran Kooperatif

Tipe pembelajaran kooperatif pada dasarnya sama yaitu siswa diajarkan untuk

bekerja sama dan diajarkan agar mampu bertanggung jawab atas tugas yang

diberikan, namun pada proses pelaksanaannya saja yang berbeda, misalnya pada

jumlah anggota dalam penerapannya. Ada tipe yang mengharuskan kelompok terdiri

dari 4 siswa ada tipe yang kelompok hanya terdiri dari 2 siswa saja.

Aqib, (2013) menjabarkan bahwa model pembelajaran kooperatif dibagi

menjadi beberapa tipe yaitu (1) Examples Non-Examples, (2) Picture and picture, (3)

Noumbered Heads Together, (4) Jigsaw, (5) Mind Mapping, (6) Think Pair and

Share, (7) Snowball Throwing, (8) Talking Stick, (9) Pair Checks, (10)

Demonstration, (11) Make a Match, dan lain-lain. Tipe-tipe pembelajaran yang

beragam dapat menjadi pilihan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran

yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, materi, serta tujuan

pembelajran yang hendak dicapai.
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Peneliti memilih tipe snowball throwing sebagai variabel penelitian karena

model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing memungkinkan siswa untuk

bekerja sama dalam kelompok dan meningkatkan partisipasi siswa agar pengetahuan

siswa meningkat. Model pembelajaran ini mengajarkan agar siswa dapat

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran kooperatif dan menjalankan setiap

tugas yang diberikan kepada siswa

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, (Kuswandari, 2015). Menunjukkan

adanya perbedaan yang signifikan pengetahuan responden tentang kontrasepsi

hormonal sebelum dan sesudah adanya pendidikan kesehatan dengan metode

Snowball Throwing. Penelitian yang di lakukan oleh (Ani, 2015) Menyebutkan

Bahwa penerapan Model Snowball Throwing Berbantuan Media Video pembelajaran

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. ,

Berdasarkan keberhasilan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa

menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan kualitas

pembelajaran siswa. Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul “pengaruh penggunaan

model pembelajaran snowball throwing terhadap tingkat pengetahuan dan sikap siswa

tentang pendewasaan usia perkawinan di MTS  An-nur desa sungai asam
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II.5 Kerangka teori

Gambar 2.1 Kerangka Teori Modifikasi Learning Cycle 5E Model
Sumber: Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Carlson Powell, J.,
Westbrook, A., & Landes, N. (2006).

Penerapan model pembelajaran kooperatif learning
tipe snowall throwing

Menyampaikan pokok-pokok materi pelajaran
yang akan dipelajari serta penerapan model
pembelajaran snowball throwing tentang
pendewasaan usia perkawinan.

Membagi siswa dalam 5 kelompok dengan
anggota masing-masing kelompok sebanyak 6
orang, kemudian memanggil setiap ketua
kelompok dari kelompok yang telah dibentuk,
kemudian memberikan penjelasan materi kepada
ketua-ketua kelompok.

Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut
dibuat seperti bola dan dilempar dari satu
kelompok ke kelompok yang lain.
Siswa yang mendapat soal diwajibkan untuk
menjawab soal yang ditujukan pada dirinya.

Masing–masing ketua kelompok kembali ke
kelompoknya masing–masing, kemudian
menjelaskan materi yang disampaikan oleh
pendidik kepada temannya. Kemudian masing-
masing kelompok diberikan satu lembar kertas,
untuk menuliskan satu pertanyaan, dengan
peraturan hanya menyangkut materi yang sudah
dijelaskan oleh ketua kelompok

Bersama siswa menyimpulkan dan menutup
pembelajaran.

Engagement

Eksploration

Explanation

Elaboration

Evaluation
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BAB III

KERANGKA KONSEP

III.I Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori tentang pengaruh metode snowball throwing

tentang pendewasaan usia perkawinan dengan kelompok sasaran siswa sekolah

menengah pertama, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap

siswa. Penelitian ini dirumuskan dengan kerangka konsep tentang pengaruh

penggunaan model pembelajaran snowball throwing terhadap tingkat pengetahuan

dan sikap siswa tentang pendewasaan usia perkawinan yang dievaluasi menggunakan

pre test terlebih dahulu untuk  melihat pengetahuan dan sikap siswa. Kemudian

perlakuan dan evaluasi kembali dengan memberikan post test untuk mengetahui

perbedaan pre test dan post tes sehingga dapat diketahui pengaruh penggunaan

model pembelajaran snowball throwing terhadap tingkat pengetahuan dan sikap siswa

tentang pendewasaan usia perkawinan secara skematis kerangka konsep dalam

penelitian ini adalah :

Pretest
Pengetahuan dan sikap siswa
tentang pendewasaan usia
perkawinan  sebelum di berikan
pembelajaran snowball throwing
berbantuan buku panduan

Intervensi
Penerapan  model pembelajran

snowball throwing tentang
pendewasaan usia perkawinan

berbantuan buku panduan

Postest
Pengetahuan dan sikap siswa
tentang pendewasaan usia
perkawinan  setelah di berikan
pembelajaran snowball throwing
berbantuan buku panduan
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III.2 Variabel Penelitian

III.2.1 Variabel Independen (bebas)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap

siswa

III.2.2 Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen  dalam penelitian ini adalah penerapan motode

pembelajaran snowball throwing

III.3 Definisi Operasional

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala
Ukur

A Variabel Terikat
1

1
Pengetahuan
terhadap
pendewasaan
usia
perkawinan

Pemahaman responden tentang
pendewasaan usia perkawinan
yang meliputi Pengertian
Pendewasaan usia
pekawinan(PUP),Tujuan
pendewasaan usia perkawinan
&Programperencanaan
keluarga yang terdiri dari masa
reproduksi yaitu masa
menunda perkawinan dan
kehamilan, masa
menjarangkan kehamilan,
masa mencegah kehamilan

Meminta responden
untuk mengisi
pernyataan pada
kuesioner yang berisi
tentang pengetahuan
pendewasaan usia
perkawinan

Kuesioner Pengetahuan baik
jika nilai≥90
Pengetahuan
kurang baik jika
nilai <90

Ordinal

jSikap
terhadap
pendewasaan
usia
perkawinan

Suatu pernyataan atau reaksi
perasaan responden menerima
atau menolak terhadap
pendewasaan usia usia
perkawinan yang meliputi
PengertianPendewasaan usia
pekawinan (PUP)tujuan  dari
pendewasaan usia
perkawinan&Program
perencanaan yang terdiri dari
masa reproduksi yaitu masa
menunda perkawinan dan
kehamilan, masa
menjarangkan kehamilan,
masa mencegah kehamilan

Meminta responden
mengisi pernyataan
pada kuesioner yang
berisi tentang sikp
pendewasaan usia
perkawinan

Kuesioner Mendukung jika
nilai ≥90
Tidak mendukung
jika apabila
nilai<90

Ordinal
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No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala
Ukur

B Variabel Bebas

3
3

Penerapan
motode
pembelajaran
snowball
throwing

Pemberian pembelajaran tentang
pendewasaan usia perkawianan
dengan menggunakan metode
snowball throwing dimana murid
dibentuk dalam beberapa
kelompok yang heterogen

Pemberian buku
panduan pada 5
kelompok

Kuesioner  Diterapkan
 Tidak di

terapkan
 Pre-test

dan Post-test

Nominal

III.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian (Notoatmodjo,2007).

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis alternatife (Hα) sebagai berikut:

1. Ada perbedaan yang bermakna antara pengetahuan sebelum dan sesudah di

terapkan model pembelajaran snowball throwing tentang pendewasaan usia

perkawinan pada kelompok eksperimen

2. Ada perbedaan yang bermakna antara sikap sebelum dan sesudah di terapkan

model pembelajaran snowball throwing tentang pendewasaan usia perkawinan

pada kelompok eksperimen

3. Tidak ada perbedaan yang bermakna antara pengetahuan pretes dan posttes

pada kelompok kontrol

4. Tidak ada perbedaan yang bermakna antara sikap pretes dan posttes pada

kelompok kontrol.
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BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

IV.I Metode Dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode quasi experiment

(eksperimen semu), metode mempunyai kelompok control, tetapi tidak berfungsi

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi

pelaksanaan eksperimen.

Desain pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

nonequivalent control group” didalam desain ini, penelitian menggunakan satu

kelompok eskperimen dengan kelompok pembanding dan diawali dengan sebuah tes

awal (pretest) yang diberikan kepada kedua kelompok, kemudian diberi perlakuan

(treatment). Penelitian kemudian dilakukan diakhirin  dengan sebuah tes akhir

(posttes) yang diberika kepada kedua kelompok. Desain yang digunakan dalam

penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut (Susilawati,2013)

Quasi eksperimen design dengan pretest-postest nonequivalent control group

design

Pre-tes Perlakuan Post-Test

O1 X O2

O3 - O4
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Keterangan :

O1 : kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan (pretest)

O2 : kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan (posttest)

X : perlakuan (metode pembelajaran snowball throwing berbantuam buku panduan)

O3 : kelompok control sebelum (pretest)

O4 : kelompok control setelah (posttest)

IV.2 waktu penelitian

IV.2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian  ini di lakukan pada siswa  kelas XIII & IV MTS An-Nur desa

sungai asam kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan menggunakan metode

pembelajaran snowball throwing tentang pendewasaan usia perkawinan dan siswa

kelas XIII & IV An-Najah desa sungai asam sebagai kelompok kontrol  yang tidak

diberikan perlakuan dengan metode snowball throwing. Penelitian ini dilakukan dari

06 juli 2019 hingga 12 juli 2019

IV.2.2 Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah MTS An-nur sebagai kelompok

eksperimen.

IV.3 Populasi dan Sampel

IV.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII dan IX MTS. An-

Nur Desa Sungai Asam yaitu berjumlah 30 orang

IV.3.2 Sampel Peneltian
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Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik non

random(Nonprobability) yaitu purposive sampling. Sehingga melalui teknik

pengambilan sampel yang tidak didasarkan atas kemungkinan yang dapat

diperhitungkan, tetapi semata-mata hanya pertimbangan yang di buat oleh peneliti

sendiri.

Sampel peneliti adalah siswa kelas VIII dan IX di MTS An-nur  sebagai

kelompok eksperimen dan MTS An-najah suk sebagai kelompok kontrol. Adapun

jumlah sampel yang di ambil sebanyak 60 siswa. Yang terbagi atas kelompok

eksperimen sebanyak 30 siswa dan kelompok kontrol sebanyak 30 siswa. (Sumiati

Side,2011). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini :

a. Siswa yang duduk di kelas VIII dan IX

b. Siswa yang berusia 13-15 tahun

c. Siswa yang besedia mengikuti semua rangkaian kegiatan penelitian atau

berpartisipasi dalam penelitian ini

IV.4 Teknik dan Instrument Pengumpulan Data

IV.4.I Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran terhadap

pengaruh model pembelajaran snowball throwing tentang pendewasaan usia

perkawinan terhadap pengetahuan dan sikap responden yang dikumpulkan secara

langsung dari responden melalui kuesioner.
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1V.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subyek

penelitian, data ini di peroleh dari Kementrian Urusan Agama (KUA) sungai raya

kabupaten kubu raya yaitu berupa data pernikahan usia muda

IV.5 Teknik pengolahan data dan penyajian data

IV.5.I Teknik pengolahan data

1. Memeriksa data (editing)

Memeriksa  untuk memastikan kuesioner telah diisi dengan baik  oleh

responden, semua pernyataan sudah jelas dan sesuai dengan yang diajukan

sebelum pemasukan data.

2. Memberi kode (koding)

Data-data yang telah diperiksa kemudian diberi kode atau nilai pada setiap

jawaban responden yang bertujuan untuk mempermudah di dalam pengolahan

data.

3. Memberikan penilaian (scoring)

Penilaian yang dilakukan untuk memberikan nilai pada masing-masing

pertanyaan sehingga memudahkan dalam pengolahan data .

4. Menyusun data (tabulating)

Memasukkan data dalam bentuk penyimpanan data dengan memindahkan

data-data tersebut dan mengelompokkannya kedalam table.
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5. Entry Data

Kuesioner yang telah diedit dan dicoding serta dinilai lengkap maka dilakukan

entry data dari jawaban responden kedalam program atau software computer.

IV.5.2 Teknik penyajian data

Data yang telah didapat dan dianalisis perlu disajikan supaya mudah dibaca dan

dipahami oleh orang lain. Penyusunan data perlu diatur sedemikian rupa sehingga

data mudah dipahami, jelas sifat dan isinya, serta tidak mengandung makna berbeda

dengan keinginan peneliti.

IV.6 Teknik Analisis Data

Analisi data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu ingin mengetahui

pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan intervensi  penerapan model pembelajaran

snowball throwing tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap tingkat

pengetahuan dan sikap siswa di MTS An-nur Desa Sungai Asam teknik analisis data

yang digunakan adalah analisi univariat dan analisis bivariat yaitu:

1. Analisis Univariat

Bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap

variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari

pengetahuan dan sikap siswa tentang pendewasaan usia perkawinan. Variabel

independen  penerapan model pembelajarn snowball throwing.

2. Analisis Bivariat

Analisi bivariat digunakan untuk melihat hubungan atau perbedaan antara dua

variabel x dan variabel y. Uji analisis untuk mengetahui signifikasinya
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(derajat sebagai hasil atau nilai yang tidak dapat terjadi karena peluang, tetapi

dapat dihubungkan dengan penyebab atau pengaruh khusus). Uji statistik yang

digunakan adalah rumus uji T.

Keterangan :

t= nilai t hitung

x= rata-rata sampel

n= jumlah sampel

µ= rata-rata spesifik atau rata-rata tertentu (yang menjadi perbandingan)

Uji T digunakan jika distribusi normal, jika tidak normal maka uji yang di

gunaakan adalah uji wilcoxon. Adapun cara mengambil keputusan statistik adalah

jika P value (<0,05) maka Ho ditolak dan Hα diterima, artinya ada pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen, sebaliknya jika P value (>0,05), maka tidak

ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V. 1 Hasil Penelitian

V.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mts An-Nur Sebagai Sampel Dalam Penelitian Ini Berada Di Bawah Naungan

Kementrian Agama Kabupaten Kubu Raya, Berstatus Swasta. Gedung Mts An-Nur

Terletak Di Desa Sungai Asam Jl. Tanjung Manggis Kec. Kubu Raya. Luas Tanah

2.025m2, Mts An-Nur Terakreditasi C Serta Memiliki 4 Ruang Dan 9 Tenaga

Pengajar . Kemudian Dipimpin Oleh Bapak Ismail,S.Pd.I Selaku Kepala Skolah.

Sebelah barat sekolah ini berbatasan dengan sungai bulan Timur sungai kapuas

sebelah utara berbatasan dengan parsal dan selatan batang karang.

Mts An-Najah Sebagai Sampel Dalam Penelitian Ini Berada Di Naungan

Kementrian Agama Kabupaten Kubu Raya, Berstatus Swasta. Gedung Mts An-Najah

Terletak Di Desa Sungai Asam Jl. Pemekasan Kec. Kubu Raya. Luas Tanah 4.100m2,

Mts An-Najah Terakreditasi C Serta Memiliki 4 Ruang Dan 8 Tenaga Pengajar.

Kemudian Di Pimpin Oleh Bapak Syaiful Mahlul, S.Pd.I Selaku Kepala Ssekolah.

Sebelah barat sekolah ini berbatasan dengan parit setia Timur sungai kapuas

sebelah utara berbatasan dengan gosong dan selatan parit pak muna. Sarana prasarana

di desa ini lalulintas melalui jalan rusak dalam kebun karet dan kebun kelapa sawit

kondisi jalan belum di aspal, sarana perekonomian sebagian besar pekerjaan
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masyarakat di desa ini petani. Untuk mengakses informasi tentang kesehatan di

sekolah ini sulit sekali untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan khususnya

kesehatan reproduksi karena untuk mengakses internet sulit untuk di jangaku serta

jauh dari dari puksesmas.

Budaya atau kebiasan masyarakat di sekitar desa ini masih mementingkan

pernikahan anaknya di bandingkan dengan menyekolahkan anaknya sampai ke

jenjang pendidikan lebih tinggi khususnya pada anak perempuan jika menikah di atas

20 tahun dikatan perawan. Dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak penting

sekolah tinggi-tinggi karna pada akhirnya juga kedapur, hal inilah yang membuat

masyarakat didesa ini masih melakukan pernikahan muda.

Kedua kelompok ini memiliki permasalahan yang sama mengenai prilaku

menikah muda. berdasarkan hasil studi pendahuluan bahwa di sekolah ini ada yang

melakukan nikah muda khususnya pada kelompok eksperimen mts an-nur.

V.1.2 Gambaran Proses Penelitian

Penelitian Dilaksanakan Selama 1 Minggu Mulai Dari Tanggal 6 Juli Sampai

11 Juli 2019 Di Mts An-Nur. Pengisian Pretes Pada Kelompok Eksperimen Di

Lakukan Pada Tanggal 6 Juli  2019 Dan  Kelompok Kontrol Dilakukan Pretes Pada

Tanggal 7 Juli 2019, Lalu Responden Di Beri Waktu 30 Menit Untuk Mengisinya.

Kemudian Pada Tanggal 8 Sampai  9 Juli 2019 Kelompok Eksperimen Diberikan

Perlakuan Berupa Metode Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuaan Buku

Panduan Pendewasaan Usia Perkawinan. Pembelajaran Snowball Throwing Dilakuan

2 Kali, Sedangkan Kelompok Kontrol Tidak Diberikan Perlakuan Apapun.
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Selanjutnya Pada Tanggal 11 Juli 2019, Responden Di Minta Mengisi Kuesioner Post

Tes. Untuk Lebih Jelasnya, Dapat Dilihat Pada Gambar Alur  Penelitian Dibawah Ini:

Gambar V.I.3 Proses Penelitian

Peizinan
Sampel

60

Penetapan siswa
yang memenuhi
criteria inklusi

Pengolahan dan analisis data

30 sampel MTS
An-Nur

30 sampel MTS
An-Najah

Responden

mengisi kuesioner

postes

Perlakuan pada kelompok
eksperimen dengan

pembelajaran snowball
throwing tentang pendewasaan

usia perkawinan

Lembar persetujuan
responden &

kuesioner pretes

Pelaporan hasil penelitian
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Untuk Jadwal Tahapan Kegiatan Dapat Dilihat Pada Table Di Bawah Ini.

Tabel V.I Jadwal Tahapan Kegiatan

Tanggal Kegiatan Jam Lokasi
6/Juli/2019 Pengisian Kuesioner Pretes 13.00-13.45 Mts An-Nur

Sungai Asam
7/Juli/2019 Pengisian Kuesioner Pretes 13.00-13.45 Mts An-Najah

Sungai Asam
8-/Juli/2019 Perlakuan Pembelajaran

Snowball Throwing Tentang
Pendewasaan Usia Perkawinan.

Istirahat Sholat

Feedback (Peneliti Menanyakan
Kembali Kepada Responden

Apa Yang Telah Mereka
Dapatkan Dari Penjelasan Ketua

Kelompok.

13.00-15.00

15.10 - 15.30

15.30-16.15

Mts An-Nur
Sungai Asam

9/Juli/2019 Perlakuan Pembelajaran
Snowball Throwing Tentang

Pendewasaan Usia Perkawinan.

Istirahat Sholat

Feedback (Peneliti Menanyakan
Kembali Kepada Responden

Apa Yang Telah Mereka
Dapatkan Dari Penjelasan Ketua

Kelompok

13.00-15.00

15.10- 15.30

15.30-16.15

Mts An-Nur
Sungai Asam

11/Juli/2019 Pengisian Kuesioner Postest 13.00-13.45 Mts An-Nur
Sungai Asam

12/Juli/2019 Pengisian Kuesioner Postest 13.30-14.15 Mts An-Najah
Sungai Asam
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V.1.5 Karakteristik Responden

1. Umur Responden

Responden dalam penelitian ini berusia 13-15 tahun berjumlah 60 siswa.

karakteristik responden yang dilihat meliputi umur dan sekolah yang di teliti

siswa kelas VIII dan IV MTS An-Nur sungai asam sebagai kelompok

eksperiment dan siswa MTS An-najah sungai asam sebagai kelompok

control.

Tabel V.1
Distribusi Umur Responden

Usia Responden
Kelompok Eksperimen Kelompok Control

Jumlah % Jumlah %
13 Tahun 3 10 2 6.7
14 Tahun 15 50 15 50
15 Tahun 12 40 13 43.3

Total 30 100 % 30 100

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel V.1 Diketahui bahwa proporsi  paling banyak terdapat

pada responden  umur 14 tahun sebesar 50%. dan paling sedikit terdapat pada umur

13 tahun sebesar 10%. sedangkan kelompok kontrol proporsi terbanyak umur 14

tahun sebesar 50%. dan proporsi paling sedikit terdapat pada umur 13 tahun sebesar

6.7%
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Table V.2
Distribusi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Frekuensi Eksperimen % Frekuesi Kontrol %
Laki-Laki 14 46.7 14 46.7

Perempuan 16 53.3 16 53.3
Total 30 100 30 100

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan table V.2 diketahui bahwa distribusi frekuensi responden

berdasarkan jenis kelamin, jenis kelamin laki-laki lebih sedikit yaitu14 orang (46.67)

Sedangkan  responden jenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang (53.3%).

V. 1.6 Uji Normalitas

Uji normalitas sampel dilakukan dengan uji Shapiro wilk (karena jumlah

responden kurang dari 50). kriteria data sampel berdistribusi normal apabila nilai p >

0.05. hasil uji terdapat pada sampel sebagaimana yang terlihat pada table.

Tabel V.3 hasil uji normalitas dengan uji Shapiro wilk

No Variabel Nilai
P(Value)

Keterangan

1 Kelompok Eksperimen Pretest Pengetahuan 0.000 Tidak Normal
2 Kelompok Eksperimen Postest Pengetahuan 0.000 Tidak Normal
3 Kelompok Eksperimen Pretest Sikap 0.000 Tidak Normal
4 Kelompok Eksperimen Postest Sikap 0.000 Tidak Normal
5 Kelompok Kontrol Pretest Pengetahuan 0.000 Tidak Normal
6 Kelompok Kontrol Postest Pengetahuan 0.000 Tidak Normal
7 Kelompok Eksperimen Pretest Sikap 0.000 Tidak Normal
8 Kelompok Eksperimen Postest Sikap 0.000 Tidak Normal
Sumber : Data Primer 2019
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Berdasarkan hasil perhitungan normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk

diperoleh nilai p pretest pengetahuan adalah 0,000 < 0,05 dan nilai p posttest

pengetahuan adalah 0,000 < 0,05 yang artinya kedua data berdistribusi tidak normal

sehingga nilai median yang digunakan untuk memberikan kategri pada pengetahuan.

Sedangkan nilai p pretest sikap adalah 0,000 < 0,05 dan nilai p posttest sikap

adalah 0,000 < 0,05 yang artinya kedua data berdistribuai tidak normal sehingga nilai

median yang digunakan untuk memberikan kategori pada sikap.

V.1.7 Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan pada masing-masing

variable. analisis univariat dimaksud untuk mendeskripsikan variable bebas dan

variable terikat, serta hasil dari intervensi dengan menggunakan metode pembelajaran

snowball throwing untuk meningkatkan pengetahuan siswa Mts An-Nur Sungai

Asam.

Berdasarkan hasil uji Shapiro wilk skor pretest dan posttest pengetahuan dan

sikap responden, keempat data tidak normal sehingga pnghitungan menggunakan

nilai median yaitu 90. Responden dikategorikan memiliki pengetahuan baik apabila

≥90 dan kurang baik apabila <90. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai median

yaitu 60. Responden dikategorikan memiliki pengetahuan baik apabila ≥60 dan

kurang baik apabila <60
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Sedangkan untuk mengkategorikan sikap responden pnghitungan menggunakan

nilai median yaitu 90. Responden dikategorikan memiliki pengetahuan baik apabila

≥90 dan kurang baik apabila <90. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai median

yaitu 60. Responden dikategorikan memiliki pengetahuan baik apabila ≥60 dan

kurang baik apabila <60.

Tabel V.4

Distribusi Pengetahuan Responden

Kelompok
Pretes Pengetahuan Postes Pengetahuan

Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik
N % N % N % N %

Eksperimen 16 53.3 14 46.7 22 73.3 8 26.7
Kontrol 17 56.7 13 43.3 16 53.3 14 46.7

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel V.4 diketahui bahwa kelompok eksperimen responden yang

memiliki pengetahuan baik mengalami peningkatan pada saat pretes 53.3% menjadi

73.3% pada saat posttes. Sedangkan pada kelompok kontrol responden yang memiliki

pengetahuan baik mengalami penurunan pada saat pretes 56.7% menjadi 53.3% pada

saat posttes.
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Tabel V.5

Distribusi Responden Berdasarkan

Jawaban Pada Kuesioner Pretest-Postes Pengetahuan Eksperimen

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel V.5 diketahui bahwa seluruh responde mengalami peningkatan

pengetahuan dari pretes ke posttes. Pertanyaan  yang banyak mengalami peningkatan

terdapat pada nomor 3,2,7. Sedangkan pertanyaan yang tidak banyak mengalami

peningkatan terdapat pada nomor 1,6,8.

No. Pernyataan
Pretest Postes

Benar % Salah % Benar % Salah %

1.
Sebaiknya anak perempuan menikah di
usia diatas 20 tahun

25 83.3 5 16.7 30 100 0 0

2.
Sementara remaja pria sebaiknya juga
menikah diusia yang sama diatas 20 tahun

14 46.7 16 53.3 30 100 0 0

3.
Menikah di usia muda dapat
mempengaruhi kesehatan Ibu dan bayinya

13 43.3 17 56.7 30 100 0 0

4.
Dampak yang dapat terjadi jika menikah
dini adalah putus sekolah dan kehilangan
masa depan

20 66.7 10 33.3 29 96.7 1 3.3

5.
Melanjutkan sekolah kejenjang lebih
tinggi merupakan upaya untuk menunda
perkawinan di usia muda

19 63.3 11 36.7 28 93.3 2 6.7

6.

Menikah di usia muda dapat
mengakibatkan beban ekonomi karena
pasangan belum mampu memenuhi
kebutuhan sehari hari

24 80.0 6 20.0 29 96.7 1 3.3

7.

Dalam budaya anak perempuan tidak
diperbolehkan meneruskan pendidikan
yang lebih tinggi karena bisa
mengakibatkan perawan tua

14 46.7 16 53.3 28 93.3 2 6.7

8.
Menikah di usia dini biasanya karena
pengaruh pergaulan bebas

23 76.7 7 23.3 29 96.7 1 3.3

9.
Remaja yang sudah tidak sekolah lagi
sebaiknya menikah saja agar tidak
menjadi beban keluarga

16 53.3 14 46.7 26 86.7 4 13.3
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Tabel V.6

Distribusi Responden Berdasarkan Jawaban Pada Kuesioner

Pretes-Postes Pengetahuan Kontrol

No. Pernyataan
Pretes Postes

Benar % Salah % Benar % Salah %

1
Sebaiknya anak perempuan
menikah di usia diatas 20 tahun

21 70.0 9 30.0
24 80.0 6 20.0

2
Sementara remaja pria sebaiknya
juga menikah diusia yang sama
diatas 20 tahun

16 53.3 14 46.7
17 56.7 13 43.3

3
Menikah di usia muda dapat
mempengaruhi kesehatan Ibu dan
bayinya

13 43.3 17 56.7
18 60.0 12 40.0

4
Dampak yang dapat terjadi jika
menikah dini adalah putus sekolah
dan kehilangan masa depan

25 83.3 5 16.7
23 76.7 7 23.3

5

Melanjutkan sekolah kejenjang
lebih tinggi merupakan upaya untuk
menunda perkawinan di usia muda

17 56.7 13 43.3 20 66.7 10 33.3

6

Menikah di usia muda dapat
mengakibatkan beban ekonomi
karena pasangan belum mampu
memenuhi kebutuhan sehari hari

25 83.3 5 16.7
23 76.7 7 23.3

7

Dalam budaya anak perempuan
tidak diperbolehkan meneruskan
pendidikan yang lebih tinggi karena
bisa mengakibatkan perawan tua

14 46.7 16 53.3
12 40 18 60

8
Menikah di usia dini biasanya
karena pengaruh pergaulan bebas

20 66.7 10 33.3
17 56.7 13 43.3

9
Remaja yang sudah tidak sekolah
lagi sebaiknya menikah saja agar
tidak menjadi beban keluarga

19 63.3 11 36.7
15 50.0 15 50.0

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel V. 6 pada kelompok kontrol terdapat bebrapa responde

mengalami peningkatan pengetahuan dari pretes ke posttes. Pertanyaan  yang

mengalami peningkatan terdapat pada nomor 1,3,5. Sedangkan pertanyaan yang tidak

banyak mengalami peningkatan terdapat pada nomor 7,8.
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Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa skor sikap pada kelompok

eksperimen data berdistribusi tidak normal, sehingga penghitungan menggunakan

nilai median. yaitu 90. Responden dikategorikan memiliki sikap mendukung apabila

≥90 dan tidak mendukung apabila <90. Pada kelompok kontrol berdasarkan hasil uji

normalitas menunjukkan bahwa skor sikap berdistribusi tidak normal, sehingga

penghitungan menggunakan nilai median yaitu ≥60. Responden dikategorikan

memiliki sikap mendukung apabila ≥60 dan tidak mendukung apabila <60.

Tabel V.7
Distribusi Frekuensi

Sikap Responden

Kelompok

Pretes Sikap Postes Sikap

Mendukung
Tidak

Mendukung
Mendukung

Tidak
Mendukung

N % N % N % N %
Eksperimen 17 56.7 13 43.3 20 66.7 10 33.3
Kontrol 15 50.0 15 50.0 16 53.3 14 46.7

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel V.7 diketahui bahwa kelompok eksperimen responden yang

memiliki sikap mendukung mengalami peningkatan pada saat pretes 56.7% menjadi

66.7% pada saat posttes. Sedangkan pada kelompok kontrol responden yang memiliki

sikap mendukung mengalami peningkatan pada saat pretes 50.0% menjadi 53.3%

pada saat posttes.
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Tabel V.8
Distribusi Responden Berdasarkan Jawaban Pada Kuesioner

Pretest-Postes sikap Eksperimen

No. Pernyataan
Pretest Postes

ST % TS % ST % TS %

1
Sebaiknya remaja menyelesaikan
sekolah dulu baru menikah

28 93.3 2 6.7 30 100 0 0

2
Pernikahan yang baik jika masing-
masing pasangan sudah memiliki
pekerjaan dan penghasilan

22 73.3 8 26.7 27 90.0 3 10.0

3
Jika menikah di usia muda maka
pasangan belum mandiri

20 66.7 10 33.3 29 96.7 1 3.3

4
Menikah di usia dini dapat
mengakibatkan gangguan kesehatan
terutama bagi ibu dan bayinya

13 43.3 17 56.7 30 100 0 0

5
Umur yang baik untuk menikah pada
perempuan diatas 20 tahun

24 80.0 6 20.0 30 100 0 0

6
Laki-laki sebaiknya menikah pada
umur 25 tahun

10 33.3 20 66.7 30 100 0 0

7
Jika orang tua tidak mampu membiayai
pendidikan anak, maka anak sebaiknya
menikah

14 46.7 16 53.3 6 20.0 24 80.0

8
Setelah menikah sebaiknya segera
memiliki anak walaupun umur ibunya
masih muda

17 56.7 13 43.3 2 6.7 28 93.3

9
Saya berencana untuk menikah segera
setelah tamat SMP

7 23.3 23 76.7 0 0 30 100

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel V.8 diketahui bahwa seluruh responden mengalami

peningkatan sikap dari pretest ke posttest. Pertanyaan yang banyak peningkatan

terdapat pada nomor 4 dan 10. Sedangkan pertanyaan yang tidak banyak mengalami

peningkatan terdapat pada niomor 1, 2,3 dan 5.
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Tabel V.9

Distribusi Responden Berdasarkan Jawaban Pada Kuesioner

Pretest-Postes sikap kontrol

No. Pernyataan
Pretest Postest

ST % TS % ST % TS %

1
Sebaiknya remaja menyelesaikan
sekolah dulu baru menikah

29 96.7 1 3.3 29 96.7 1 3.3

2
Pernikahan yang baik jika masing-
masing pasangan sudah memiliki
pekerjaan dan penghasilan

21 70.0 9 30.0 20 66.7 10 33.3

3
Jika menikah di usia muda maka
pasangan belum mandiri

22 73.3 8 26.7 21 70.0 9 30.0

4
Menikah di usia dini dapat
mengakibatkan gangguan kesehatan
terutama bagi ibu dan bayinya

13 43.3 17 56.7 17 56.7 13 43.3

5
Umur yang baik untuk menikah pada
perempuan diatas 20 tahun

21 70.0 9 30 23 76.7 7 23.3

6
Laki-laki sebaiknya menikah pada
umur 25 tahun

11 36.7 19 63.3 10 33.3 20 66.7

7
Jika orang tua tidak mampu
membiayai pendidikan anak, maka
anak sebaiknya menikah

17 56.7 13 43.3 18 60.0 12 40.0

8
Setelah menikah sebaiknya segera
memiliki anak walaupun umur ibunya
masih muda

18 60.0 12 40.0 20 66.7 10 33.3

9
Saya berencana untuk menikah
segera setelah tamat SMP

4 13.3 26 86.7 3 10.0 27 90.0

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel V.9, pada kelompok kontrol terdapat beberapa responden

mengalami peningkatan sikap dari pretes ke posttes. Pertanyaan  yang mengalami

peningkatan terdapat pada nomor 4,5,8. Sedangkan pertanyaan yang tidak banyak

mengalami peningkatan terdapat pada nomor 2,3,6 dan9.
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V. 1.8 Analisis Bivariat

Analisis bivariat dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh

metode pembelajaran snowball throwing tentang pendewasaan usia perkawinan

terhadap tingkat pengetahuan dan sikap responden. Untuk mengetahui adanya

peningkatan pengetahuan dan sikap tersebut maka digunakan analisis Uji T

Berpasangan jika data berdistribusi normal. Penelitian ini menunjukkan bahwa semua

data berdistribusi tidak normal, jadi uji hipotesis yang digunakan adalah Uji

Wilcoxon.

Tabel V.10
Hasil auji Hipotesis dengan

Uji Wilcoxon (Pretes-Posttes Pengetahuan)

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel V.10 Pada kelompok eksperimen responden yang

pengetahuan meningkat dari pretest ke posttes sebanyak 30 siswa. untuk kelompok

kontrol responden yang pengetahuan meningkat sebanyak 1 siswa. Sedangkan hasil

statistik menggunakan uji wilcoxon didapat P value 0.000 <0.05 maka ha diterima ho

ditolak, artinya ada peningkatan yang bermakna antara pengetahuan sebelum dan

sesudah diberikan pembelajaran snowball throwing. Selanjutnya pada kelompok

control didapat P value 0,564 > 0,05 maka ha ditolak dan ho diterima, artinya tidak

ada peningkatan yang bermakna antara pengetahuan pretes dan posttes

Kelompok

Pretes-Postes

P ValueNegative Ranks
Positive
Ranks

Ties

N N N
Eksperimen 0 30 0 0.000

Kontrol 2 1 27 0.564
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Tabel V.11
Hasil Uji Hipotesis dengan Uji Wilcoxon

(Pretest - Posttest sikap)

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel V.11 pada kelompok eksperimen sikap responden yang

meningkat dari pretest ke posttes sebanyak 30 orang. Hasil statistik menggunakan uji

wilcoxon diperoleh P value 0.000 <0.05 maka ha diterima ho ditolak, artinya ada

peningkatan yang bermakna antara sikap sebelum dan sesudah diberikan

pembelajaran snowball throwing. Selanjutnya pada kelompok control sikap

responden yang meningkat sebanyak 4 orang. didapat P value 0,705 > 0,05 maka ha

ditolak dan ho diterima, artinya tidak ada peningkatan yang bermakna antara siakap

pretes dan posttes.

V.1.9 Perbedaan pengetahuan tentang  pendewasaan usia perkawinan terhadap

kelompok eksperiment dan kontrol.

Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan pada kelompok yang diberikan

pembelajaran snowball throwing dan yang tidak diberikan pembelajaran snowball

throwing Berdasarkan distibusi data tidak normal, maka menggunakan Mann

withney test. Hasil mannwithney test dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kelompok

Pretes-Postes

P ValueNegative
Ranks

Positive
Ranks

Ties

N N N
Eksperimen 0 30 0 0.000

Kontrol 3 4 23 0.705
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Tabel V. 12
Distribusi pengetahuan kelompok eksperiment dan kontrol

menggunakan Mann Withney test

Pengetahuan N Mean Rank
Delta
mean

p value

Eksperimen
30 45,35

15.3 0,000
Kontrol

30,05
Sumber : Data primer 2019

Tabel V.12 Tabel diatas diatas menunjukkan bahwa nilai mean rank

pengetahuan siswa pada kelompok eksperiment sebesar 45,35 Sedangkan pada

kelompok kontrol sebesar  30,05 delta mean 15,3.  Hasil mann whitney test diperoleh

p value = 0,000 (<0,05), maka Ho di tolak. Hal ini menunjukan bahwa ada perbedaan

pengetahuan yang signifikan tentang pendewasaan usia perkawinan antara kelompok

eksperiment yang diberikan pembelajaran snowball throwing dan kelompok kontrol

yang tidak diberikan pembelajaran snowball throwing.

V. 10 Perbedaan sikap tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap  kelompok

eksperiment dan kontrol.

Untuk mengetahui perbedaan sikap pada kelompok yang diberikan

pembelajaran snowball throwing dan yang tidak diberikanpembelajaran snowball

throwing tentang PUP. Berdasarkan distibusi data tidak normal, maka menggunakan

Mann withney test. Hasil mannwithney test dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel V. 13
Distribusi sikap kelompok eksperiment dan kontrol

menggunakan Mann Withney test

sikap N Mean Rank
Delta
mean

p value

Eksperimen

30
45.43

14,48 0,000
Kontrol

30,95
Sumber : Data primer 2019

Tabel V.13 Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai mean rank sikap siswa

pada kelompok eksperiment sebesar 45,43 Sedangkan pada kelompok kontrol sebesar

30,95 delta mean 14,48.  Hasil mann whitney test diperoleh p value = 0,000 (<0,05),

maka Ho di tolak. Hal ini menunjukan bahwa ada perbedaan pengetahuan yang

signifikan tentang PUP antara kelompok eksperiment yang diberikan pembelajaran

snowball throwing dan kelompok kontrol yang tidak diberikan pembelajaran

snowball throwing.

V.2.1 Pembahasan

V.2.1 Peningkatan Pengetahuan Siswa Tentang Pendewasaan Usia Perkawinanan,

Sebelum Dan Sesudah Diberipembelajaran Snowball Throwing.

Sebagian responden memiliki pengetahuan yang kurang baik mengenai

pendewasaan usia pwekawinan. Dilihat kemampuan awal pengetahuan kelompok

eksperimen hasil tidak jauh berbeda dengan kelompok kontrol.  Pada kelompok

eksperimen didapatkan jumlah sebesar 53.3% menjadi 73,3% saat posttes dan

kelompok kontrol 56.7% menjadi 53,3%. Temuan ini sama dengan hasil penelitian
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yang dilakukan oleh Asih Dwi Arosna (2014) bahwa Kelompok eksperimen

didapatkan hasil rata-rata pengetahuan pretest sebesar 13,63 dan nilai post test

sebesar 16,47 terdapat peningkatan nilai yang signifikan, dengan p < 0,05. Sedangkan

untuk kelompok kontrol dengan tidak diberi pendidikan kesehatan hasil test

pengetahuan yaitu 13,67 dan posttest 13,93. terdapat kenaikan nilai dari pretest ke

posttest, namun kenaikan tidak signifikan dengan p > 0,05. Penelitian ini sejalan

dengan pendapat Notoatmodjo (2010) bahwa pengetahuan adalah merupakan hasil

tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek

tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera seseorang. Pengetahuan

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.

Menurut Mubarak, dkk (2009) pendidikan kesehatan adalah proses perubahan

sikap dan perilaku seseorang atau individu yang dinamis, dimana perubahan tersebut

tidak hanya dipengaruhi oleh transfering materi dari seseorang ke orang lain, namun

perubahan tersebut bisa terjadi karena adanya kesadaran dalam diri

individu,kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian (Farah Nur Anina Ilfa, 2015) menyatakan bahwa

metode model Snowball Throwing berbantu media Powerpoint dapat meningkatkan

kualitas pembelajaran IPS siswa kelas IV SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang.

Ketuntasan klasikal pada siklus I  7,15% meningkat menjadi 21,43% pada siklus II,

Penelitian (Luk Luk Atul Fuah. 2017) menunjukkan bahwa penggunaan metode

Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat

semakin meningkatnya hasil belajar siswa dari setiap siklusnya yaitu siklus I siswa
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yang tuntas belajar 14 siswa atau 70%, dengan nilai ata-rata 72,25. Pada siklus II

meningkat menjadi 20 siswa atau 100% tuntas belajar dengan nilai rata-rata 82,8.

Nilai akhir hasil belajar siswa siklus I dan siklus II dengan metode Snowball

Throwing meningkat.

Hasil penelitian Seriani (2017) menunjukan bahwa pembelajaran tematik

dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan

hasil belajar siswa kelas V B di SD No. 2 Dalung tahun pelajaran 2016/2017. Pada

siklus I rata-rata hasil belajar IPA siswa sebesar 72,42% pada kategori rendah dan

meningkat menjadi 82,58% pada siklus II yang berada pada kategori tinggi.Terjadi

peningkatan sebesar 10,16% kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh

Fitriayunda (2017) menunjukkan bahwa bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari

penggunaan model pembelajaran snowball throwing terhadap sikap tanggung jawab

siswa pada mata pelajaran PKn di kelas III SD Muhammadiyah Mutihan Wates Kulon

Progo. Yaitu sebesar 0,034 lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar (0,034<0,05). Secara

keseluruhan, skor rata-rata pretest dan posttest di siklus I dan siklus II mengalami

peningkatan.

V.2.2 Peningkatan Sikap Siswa Pendewasaan Usia Perkawinan, Sebelum Dan

Sesudah Diberi Pembelajaran Snowball Throwing.

Berdasarkan hasil statistik didapatkan bahwa sebagian responden memiliki

tingkat sikap yang tidak mendukung mengenai pendewasaan usia perkawinan.

Dimana sikap awal kelompok eksperimen tidak jauh berbeda dengan kelompok

kontrol. Pada kelompok eksperimen didapatkan jumlah sebesar 56,7% menjadi



61

66,7% saat posttes pada kelompok kontrol 50% menjadi 53,3%. Penelitian ini sejalan

dengan penelitian Asih Dwi Arosna (2014) eksperimen didapatkan hasil sikap pretest

sebesar 53.57 dan post test sebesar 57,83. Terdapat kenaikan rataratayang signifikan,

dengan p < 0,05. Selanjutnya pada kelompok kontrol dengan tidak diberi pendidikan

kesehatan menunjukkan bahwa hasil dari pretest dan posttest sikap yaitu saat pretest

53,30 dan saat post test 54,07. terdapat kenaikan namun tidak signifikan, sengan p >

0,05.

Penelitian ini sejalan sejalan dengan pendapat Notoatmojo (1997), bahwa

sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu

stimulus atau objek. Diharapkan setelah seseorang mengetahui stimulus atau obyek

kesehatan kemudian akan mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang ia

ketahui, proses selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan pernikahan di usia yang

ideal sehingga setelah mengetahui pendewasaan usia perkawinan responden bisa

mengubah sikap dalam mendewasakan usia perkawinannya. Penelitian (Liaizati

2017) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing terhadap sikap tanggung jawab siswa

pada mata pelajaran PKn di kelas III SD Muhammadiyah Mutihan Wates Kulon

Progo. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai signifikansi sebesar pada taraf 5%

(0,034<0,05).

Penelitian yang dilakukan oleh Hadiningtias (2014) yang menunjukkan bahwa

snowball throwing berpengaruh terhadap sikap motivasi siswa dalam belajar IPS dan

dibuktikan dengan hasil rekapan penilaian pembelajaran yang diisi oleh 30
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responden, menyatakan bahwa sebanyak 17 responden (56,7%) merasa puas

mengikuti kegiatan belajar. Mereka menjadi sadar akan praktik higiene pribadi yang

selama ini mereka lakukan masih belum benar.

Menurut azwar (2012) adanya pengaruh dari orang lain yang di anggap

penting, sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang, pada umumnya seseorang

akan cendrung memiliki sikap yang searah dengan oarong yang di anggap penting.

selanjutnya pengaruh kebudayaan, apabila ada seseorang yang mengutamakan

kesehatan dalam budaya kelompok  maka sikap mereka terhadap kesehatan akan

cendrung mengikuti apa yang di anut dalam kelompoknya. Seperti pada kelompok

penelitian ini adalah kelompok kebudayaan Madura, mereka masih menganggap

bahwa menikahkan anaknya yang masih usia mudah dianggap sudah biasa bahkan

kalau tidak cepat menikah di anggap perawan tua/tak laku.

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa sikap merupakan respon

yang muncul sebelum tindakan. Proses awalnya adalah seseorang menyadari dan

mengetahui stimulus yang diberikan, kemudian sikap subjek mulai timbul terhadap

stimulus terhadap pendewasaan usia perkawinan, sampai pada akhirnya terbentuk

suatu sikap positif untuk mencoba melakukan sesuai dengan stimulus.

Pertanyaan sikap  yang mengalami peningkatan dengan paling banyak

dijawab benar oleh responden adalah nomor 4 tentang “menukah usia muda dapat

mengakibatkan gangguan kesehatan trutama bagi ibu dan bayinya” nilai pretest

(43,3%) dan nilai posttest (100%) dan nomor 6 tentang “laki-laki sebaiknya menikah

pada umur 25 tahun ” nilai pretest (33.3%) dan nilai posttest (100%)
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V.3 Keterbatasan Penelitian

1. Tempat penelitian antara eksperimen dan kontrol terlalu jauh

2. Waktu pembelajaran terbatas.

3. Kurangnya pengawasan pada setiap kelompok sehingga bisa saja saat diskusi

kelompok sebagian siswa tidak menyimak materi dengan baik.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Ada perbedaan antara pengetahuan siswa MTS An-Nur sebelum dan

sesudah diberikan pembelajara snowball throwing tentang pendewasaan

usia perkawinan

2. Ada perbedaan antara sikap siswa MTS An-Nur sebelum dan sesudah

diberikan pembelajara snowball throwing tentang pendewasaan usia

perkawinan.

3. Tidak ada perbedaan antara pengetahuan siswa MTS An-Najah yang tidak

diberikan pembelajaran snowball.

4. Tidak ada perbedaan antara sikap siswa MTS An-Najah yang tidak

diberikan pembelajaran snowball trowing.

VI.2 Saran

1. Bagi peserta didik

a. Diharapkan peserta didik paham tentang pendewasaan usia perkawinan

b. Diharapkan peserta didik paham kapan waktu yang tepat untuk

melakukan pernikahan.
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2. Bagi guru

a. Diharapkan model pembelajaran snowball throwing menggunakan

buku panduan dapat membantu hasil belajar siswa lebih baik, maka

diharapakan dapat meningkatkan profesionalisme pada guru dan

memanfaatkannya sebagai alternative model pembelajaran disekolah

khususnya materi pendewasaan usia perkawinan dan tidak menutup

kemungkinan dapat digunakan pada materi lain.

b. Model Snowball Throwing memiliki kelebihan yaitu Siswa lebih

memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi pelajaran

yang dipelajari. Hal ini disebabkan karena siswa mendapat penjelasan

dari teman sebaya yang secara khusus disiapkan oleh pendidik serta

mengerahkan penglihatan, pendengaran, menulis dan berbicara

mengenai materi yang didiskusikan dalam kelompok.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

a. Bagi penelitinya selanjutnya yang akan melakukan penelitian dibidang

yang sama pembelajaran snowball throwing  tentang pendewasaan usia

perkawinan diharapkan dapat mengembangkan penelitianya lebih luas lagi.

b. Bagi peneliti dapat menggunakan metode pembelajaran snowball throwing

untuk promosi kesehatan dengan materi lainya

c. Bagi peneliti yang berminat untuk meneliti lebih lanjut dengan

menggunakan metode pembelajaran snowball throwing agar menggunakan

pokok bahasan yang berbeda untuk mengetahui pengaruuh penerapan

metode pembelajaran snowball throwing dan memperhatikan kendala-
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kendala yang dihadapi peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk

perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan penelitian berikutnya.
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