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ABSTRAK 

 

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah China, 
India, dan Amerika (CIA World Factbook, 2016). Salah satu fakor penyebabnya 
adalah fertilitas. Usia kawin pertama (UKP) adalah indikator dimulainya seorang 
perempuan berpeluang untuk hamil dan melahirkan. Permasalahan kesehatan 
pada perempuan di Indonesia berawal dari masih tingginya usia pernikahan 
dibawah usia 20 tahun (RISKESDAS, 2013).Pernikahan usia dini di lingkungan 
remaja cenderung berdampak negatif. Menurut Fadlyana (2009) Pada tahun 
2018 peristiwa nikah usia dini  pada perempuan di Kecamatan Mangkubumi 
adalah 234 orang tertinggi kedua sekota Tasikmalaya. Kecamatan Mangkubumi 
memilki presentase terbesar dibandingkan dengan kecamatan lain dalam 
masalah pasangan pernikahan usia dini yaitu sebesar 30,7% atau sebanyak 52 
orang yang melakukan pernikahan usia dini pada tahun 2018 (DPPKBP3A, 
2018).Berdasarkan data diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui “Perbedaan Penyuluhan Kesehatan Menggunakan Media Video 
Slide Show dan Power Point Terhadap Pengetahuan Siswa Tentang Pernikahan 
Usia Dini Pada Kelas X di SMK BPI Baturompe Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya 
Tahun 2019”. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimental design. 
Desain ini terdapat satu kelompok perlakuan (treatment group), dimana desain ini 
melakukan satu kali pengukuran (pretest) sebelum adanya perlakuan dan setelah 
dilakukan perlakuan lalu dilakukan pengukuran lagi (posttest).  Hasil penelitian 

menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan penyuluhan kesehatan 
menggunakan media video slide show dan power point. Kemudian berdasarkan 
hasil uji Independent Sample Test dapat diketahui bahwa nilai sig. Levene's Test for 

Equality of Variances sebesar 0,643 > 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan atau 
pengaruh yang signifikan  penyuluhan kesehatan menggunakan media animasi 
dan power point. Diharapkan bagi sekolah untuk mampu menerapkannya 

sebagai pendukung didalam media pembelajaran, sekolah dapat menggunakan 
media yang ada seperti leaflet, poster untuk menyebarkan informasi mengenai 
kesehatan. 
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ABSTRACT 

 
Indonesia has the fourth largest population in the world after China, India and 
America (CIA World Factbook, 2016). One of the causes is fertility. The age of 
first marriage (UKP) is an indicator of the start of a woman's chance to get 
pregnant and give birth. Health problems for women in Indonesia originate from 
the high age of marriage under the age of 20 (RISKESDAS, 2013). Early 
marriage in adolescent environments tends to have a negative impact. According 
to Fadlyana (2009) In 2018 the events of early marriage to women in 
Mangkubumi Subdistrict were 234 the second highest person in the city of 
Tasikmalaya. Mangkubumi Subdistrict has the highest percentage compared to 
other sub-districts in the issue of early marriage couples, amounting to 30.7% or 
as many as 52 people who conduct early marriage in 2018 (DPPKBP3A, 2018). 
Based on the data above, research is needed to find out " Differences in Health 
Counseling Using Media Video Slide Show and Power Point on Student 
Knowledge About Early Age Marriage in Class X at SMK BPI Baturompe 
Tasikmalaya, Tasikmalaya City in 2019 ". This study uses a quasi experimental 
design method. This design has one treatment group, where this design performs 
one measurement (pretest) before the treatment and after the treatment is done 
then the measurement is again (posttest). The results showed that there was no 
significant difference in health counseling using video slide show and power point 
media. Then based on the results of the Independent Sample Test, it can be 
seen that the value of sig. Levene's Test for Equality of Variances is 0.643> 0.05, 
which means there is no significant difference or influence on health education 
using animation and power point media. It is hoped that for schools to be able to 
apply it as a support in learning media, schools can use existing media such as 
leaflets, posters to disseminate information about health. 
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