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ABSTRAK

Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Kebersihan Alat Kelamin 
Pada Saat Menstruasi di SMU Negeri 2 Kendari 

Rini Fatimah 1, Hasmi Naningsih 2, Andi Malahayati N 2

(xi + 49 Halaman + 9 Tabel + 6 Lampiran)

Latar Belakang: Penderita kanker leher rahim didunia diperkirakan 630 juta wanita 
didunia. Setidaknya 600 wanita di seluruh dunia meninggal akibat kanker leher 
rahim. Berdasarkan jumlah data tersebut, 50% kematian terjadi di negara 
berkembang. Sedangkan di Indonesia setiap harinya terjadi 40-45 kasus baru kanker 
leher rahim dan 20 wanita meninggal perharinya disebabkan karena kanker leher 
rahim.
Tujuan Penelitian: Untuk memperoleh informasi gambaran pengetahuan remaja 
putri tentang kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi di SMU Negeri 2 
Kendari.
Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 
deskriptif. Penelitian ini telah dilakukan di SMU 2 Negeri Kendari Tahun 2016. 
Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret – 14 April 2016. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswi SMU Negeri 2 Kendari sebanyak 395 remaja putri 
kelas X dan XI, dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang responden. Variabel 
independen atau variabel bebas dalam penelitian ini yaitu umur, dukungan 
keluarga/teman, dan sumber informasi/media, sedangkan variabel dependen atau 
variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pengetahuan remaja putri tentang 
kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi.
Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa pengetahuan remaja putri tentang kebersihan 
alat kelamin pada saat menstruasi tertinggi pada kelompok umur 16-19 tahun 
(37,5%), melalui dukungan masyarakat (37,5%), dan bersumber dari orang tua 
(27,5%).

Kata Kunci : Kebersihan Alat Kelamin Pada Saat Menstruasi
Daftar Pustaka: 28 (2007-2015)

1. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan
2. Dosen Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan reproduksi adalah sesuatu keadaan sejahtera fisik 

mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau 

kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem 

reproduksi, fungsi serta prosesnya. Kesehatan reproduksi berkaitan 

dengan kebersihan alat kelamin, khususnya saat menstruasi bagi remaja. 

Masa remaja merupakan salah satu tahap dalam kehidupan manusia 

yang sering disebut sebagai masa pubertas, yaitu masa peralihan dari 

anak-anak ke masa dewasa. Pada tahap ini, remaja akan mengalami 

suatu perubahan fisik, emosional, dan sosial sebagai ciri dalam masa 

pubertas, dan dari berbagai ciri pubertas tersebut, menstruasi merupakan 

perbedaan yang mendasar antara pubertas pria dan wanita (Andira, 

2010).

Organ genetalia sangat penting dipelihara kebersihannya termasuk 

memilih air cebok, pembalut dan cara memakainya, serta kekerapan 

menggantinya, kebersihan selama haid serta pakaian dalam yang 

digunakan harus bersih. Kebersihan organ genetalia sangat penting untuk 

dipelihara, bahkan sebaiknya sudah disadari sejak dini akan pentingnya 

menjaga kebersihan organ genetalia. Masalah yang timbul akibat organ 

genetalia yang kurang baik yaitu timbul beberapa penyakit kelamin seperti 

kanker serviks, keputihan, iritasi kulit genital, alergi, peradangan, infeksi 
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saluran kemih, hal tersebut berkaitan dengan saluran kemih bawah 

wanita lebih pendek. Sehingga kedudukannya lebih dekat dengan dunia 

luar serta dapat dengan mudah terpapar kuman dan bibit penyakit. Kuman 

tertentu dan dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan peradangan yang 

mengakibatkan rasa sakit. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga 

kebersihan vagina agar mencegah kuman-kuman tersebut masuk dalam 

alat kelamin dan saluran kencing wanita (Nadesul, 2008).

Kebersihan daerah kewanitaan (alat kelamin) yang kurang terjaga 

saat menstruasi menjadi salah satu penyebab terjadinya kanker leher 

rahim. Penderita kanker leher rahim didunia diperkirakan 630 juta wanita

didunia. Setidaknya 600 wanita di seluruh dunia meninggal akibat kanker 

leher rahim. Berdasarkan jumlah data tersebut itu 50% kematian terjadi di 

negara berkembang. Sedangkan di Indonesia setiap harinya terjadi 40 

sampai 45 kasus baru kanker leher rahim dan 20 wanita meninggal 

perharinya disebabkan karena kanker leher rahim (Proverawati & Misaroh, 

2009). 

Data profil kependudukan Indonesia tahun 2014 menyebutkan, 

jumlah dan persentase penduduk golongan usia 10-24 tahun adalah 62 

juta orang atau sekitar 24,43% dari total seluruh populasi. Sedangkan 

untuk remaja usia 10-19 tahun berjumlah 30 juta atau 11,92% dari total 

seluruh populasi (BPS Indonesia, 2015). Dari jumlah tersebut, sebagian 

besar remaja mengalami masalah dalam hal kebersihan diri, khususnya 

banyak remaja yang mengalami masalah dalam hal organ kelamin dan 

penyakit kulit.
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Data yang diperoleh dari Departemen Sosial Provinsi Sulawesi 

Tenggara tahun 2012 menunjukkan bahwa 35% dari jumlah remaja yang 

ada di Provinsi Sultra setiap tahunnya mengalami peningkatan (Depsos 

Prov. Sultra, 2012). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Sekolah 

Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Kendari dengan membagikan 

kuesioner kepada siswi kelas X, XI, dan XII, didapatkan bahwa dari 10 

responden, 7 orang (70%) diantaranya belum mengetahui tentang 

bagaimana menjaga kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi, 

adapun pernyataan yang diajukan peneliti kepada siswi tentang cara 

membersihkan daerah kewanitaan dan berapa kali ganti pembalut serta 

berapa kali ganti celana dalam.

Data siswa/siswi tahun pelajaran 2015/2016 di SMU Negeri 2 

Kendari sebanyak 980 siswa yang tersebar dalam 3 (tiga) jenjang kelas, 

yang terdiri dari laki-laki sebanyak 388 siswa dan perempuan sebanyak 

592 siswa (SMU Negeri 2 Kendari, 2015).

Berdasarkan paparan di atas maka penulis telah melakukan 

penelitian dengan judul “Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang 

Kebersihan Alat Kelamin Pada Saat Menstruasi di SMU Negeri 2 Kendari” 

dengan harapan dapat diketahui tingkat pengetahuan remaja di Institusi 

tersebut.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah gambaran pengetahuan 

remaja putri tentang kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi di SMU 

Negeri 2 Kendari”?

C.  Tujuan Penelitian

1.  Tujuan umum

Untuk memperoleh informasi gambaran pengetahuan remaja 

putri tentang kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi di SMU 

Negeri 2 Kendari.

2.  Tujuan khusus

a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang 

kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi berdasarkan umur. 

b. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang 

kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi berdasarkan 

dukungan keluarga/teman.

c. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang 

kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi berdasarkan sumber 

informasi/media.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pikiran dan acuan bagi ilmu 

pengetahuan serta penelitian selanjutnya. 
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2. Bagi Penulis

Dapat memperoleh dalam pengalaman nyata dan 

menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian.

3. Bagi Institusi

a. Bagi pendidikan yaitu diharapkan dapat sebagai bahan bacaan dan 

tambahan referensi bagi institusi akademik kesehatan.

b. Bagi sekolah yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai 

tambahan wacana serta informasi bagi institusi pendidikan tentang 

pengetahuan remaja dalam hal kesehatan reproduksi..

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang sudah dilakukan oleh 

peneliti, hasil penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah:

1. Sri Martini (2012), dengan judul “Tingkat Pengetahuan Siswi Kelas X 

Tentang Kebersihan Daerah Kewanitaan Saat Menstruasi Di SMA 

Muhamadiyah 1 Sragen Tahun 2012” mengungkapkan bahwa 

sebagian besar siswi kelas X SMA Muhamadiyah 1 Sragen mempunyai 

pengetahuan cukup (80%) tentang kebersihan daerah kewanitaan saat 

menstruasi.

2. Widyantoro (2008), dengan judul ‘’Higienitas Menstruasi Pada 

Perempuan Pengunjung Rumah Sakit Di Subang Dan Tanggerang’’ 

mengungkapkan bahwa sebagian besar (77,5% di Tanggerang dan 

68,3% di Subang) mempunyai higienitas menstruasi yang buruk.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri 

Martini dan Widyantoro yaitu waktu, lokasi, responden, metode penelitian 

dan hasil penelitian.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengetahuan

1. Pengertian 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.

Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yaitu indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang (over behavior) (Notoatmodjo, 2012).

Pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia terdiri dari 

sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seseorang untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya.

2.  Tingkat Pengetahuan

Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom dalam Notoatmodjo 

(2012), pengetahuan dibagi ke dalam tiga domain (ranah), yaitu:

a.  Ranah Kognitif

Pengetahuan yang mencakup dalam domain (ranah) kognitif 

mempunyai 6 tingkatan yaitu:

1)  Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang 

telah dipelajari sebelumnya, mengingat kembali termasuk 
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(recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bagian atau 

rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu 

merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. 

2)  Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan 

dapat menginterpretasikan materi tersebut secara luas. 

3)  Aplikasi (aplication)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau 

kondisi nyata. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi 

atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan 

sebagainya.

4)  Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi 

masih di dalam satu struktur organisasi tersebut, dan masih ada 

kaitannya satu sama lain. 

5)  Sintesis (syntesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru atau kemampuan untuk 

menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. 
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6)   Evaluasi (evaluation)

Artinya kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian 

berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan 

kriteria-kriteria yang telah ada. 

b.  Ranah Afektif

Pengetahuan yang mencakup dalam domain (ranah) afektif

mempunyai 5 tingkatan yaitu:

1)  Penerimaan (receiving)

Penerimaan adalah kepekaan seseorang dalam 

menerima rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya 

dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain.

2)  Tanggapan (responding)

Tanggapan diartikan kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam 

fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya.

3)  Penghargaan (valuing)

Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau 

memberikan penghargaan terhadap suatu kejadian atau objek.

4)  Pengorganisasian (organization)

Mengatur atau mengorganisasikan artinya 

mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru 

yang universal, yang membawa pada perbaikan umum.
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5)  Karakterisasi berdasarkan nilai

Hal ini lebih mengacu kepada karakter dan daya hidup 

seseorang.

c.  Ranah Psikomotor

Pengetahuan yang mencakup dalam domain (ranah) 

psikomotor mempunyai 7 tingkatan yaitu:

1)  Persepsi (perception)

Penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam 

membantu gerakan.

2)  Kesiapan (set)

Kesiapan fisik, mental dan emosional untuk melakukan 

gerakan.

3)  Respon terpimpin (guided response)

Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang 

kompleks.

4)  Mekanisme (mechanism)

Membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari 

sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap.

5)  Respon tampak yang kompleks

Gerakan motoris yang terampil yang didalamnya terdiri 

dari pola-pola gerakan yang kompleks.

6)  Penyesuaian (adaptation)

Keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat 

disesuaikan dalam berbagai situasi.
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7)  Penciptaan (origination)

Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan 

situasi atau permasalahan tertentu.

3.  Cara Memperoleh Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2012), ada beberapa cara untuk 

memperoleh pengetahuan, yaitu: 

a.  Cara Coba-Salah (Trial and Error) 

Cara coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan 

kemungkinan dalam memecahkan masalah, dan apabila 

kemungkinan tersebut tidak berhasil, dicoba kemungkinan yang 

lain. Apabila kemungkinan kedua ini gagal pula, maka dicoba 

dengan kemungkinan ketiga, dan apabila kemungkinan ketiga 

gagal dicoba kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai 

masalah tersebut dapat dipecahkan. Itulah sebabnya maka cara ini 

disebut metode trial (coba) dan error (gagal atau salah) atau 

metode coba-salah/coba-coba.

b. Cara Kekuasaan atau Otoritas 

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, banyak sekali 

kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang, 

tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan tersebut baik atau 

tidak. Kebiasaan-kebiasaan ini biasanya diwariskan turun temurun 

dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, 

pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pada otoritas atau 
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kekuasaan, baik tradisi, otoritas pemerintah, otoritas pemimpin 

agama, maupun ahli-ahli ilmu pengetahuan. 

Prinsip ini adalah, orang lain menerima pendapat yang 

dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas, tanpa terlebih 

dahulu menguji atau membuktikan kebenarannya, baik 

berdasarkan fakta empiris, ataupun berdasarkan penalaran sendiri. 

Hal ini disebabkan karena orang yang menerima pendapat tersebut 

menganggap bahwa yang dikemukakannya adalah benar. 

c. Berdasarkan Pengalaman Pribadi 

Pengalaman adalah guru yang baik, dimana pepatah ini 

mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan sumber 

pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk 

memperoleh pengetahuan.

d.  Melalui Jalan Pikiran 

Sejalan dengan perkembangan umat manusia, cara berpikir 

manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah mampu 

menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya. 

Dengan kata lain, dalam memperoleh kebenaran pengetahuan 

manusia telah menggunakan jalan pikirannya, baik melalui induksi 

maupun deduksi.

e.  Cara Modern dalam Memperoleh Pengetahuan 

Cara baru dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini 

lebih sistematis, logis, dan ilmiah. 
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4.  Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2012), ada beberapa faktor yang

mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu:

a.  Umur

Umur adalah suatu variabel yang sudah diperhatikan dalam 

penyelidikan epidemiologi, yaitu pada angka kesakitan ayaupun 

kematian. Hampir semua keadaan menunjukkan pada keadaan 

umur seseorang. Umur merupakan salah satu hal yang penting 

dalam mempengaruhi pengetahuan seseorang. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hurlock dalam Notoatmodjo (2012) bahwa 

semakin tinggi umur seseorang semakin tinggi pula tingkat 

pengetahuannya dan ini diperoleh dari pengalamannya, dan ini 

akan berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan oleh 

seseorang. 

b.  Pengalaman

Merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan, baik dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. 

Hal tersebut dilakukan dengan cara pengulangan kembali 

pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapi. Bila berhasil maka orang akan menggunakan cara 

tersebut dan bila gagal tidak akan mengulangi cara itu 

(Notoadmodjo, 2012).
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c.  Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran 

untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu 

sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Tingkat 

pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang 

menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, 

pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin baik 

pula pengetahuannya (Notoatmodjo, 2012).

d.  Kepercayaan 

Percaya adalah sikap untuk menerima suatu pernyataan 

atau pendirian tanpa menunjukan sikap pro atau anti kepercayaan. 

Sering diperoleh dari orang tua, kakek atau nenek. Seseorang 

menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan tanpa 

adanya pembuktian terlebih dahulu. Kepercayaan berkembang 

dalam masyarakat yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang 

sama. Kepercayaan dapat tumbuh bila berulang kali mendapatkan 

informasi yang sama (Notoatmodjo, 2012).

e. Dukungan Keluarga/teman

Dukungan atau suport dari orang tua, keluarga atau orang 

lain apalagi orang terdekat sangat berperan dalam sukses tidaknya 

penerapan dalam keseharian remaja putri untuk melakukan 

kebersihan diri (Notoadmodjo, 2012).

Support system (sistem dukungan) memainkan peran 

penting dalam mengintensifkan perasaan sejahtera, orang yang 
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hidup dalam lingkungan yang supportif kondisinya jauh lebih baik 

dari pada mereka yang tidak memilikinya. Dukungan tersebut akan 

tercipta bila hubungan interpersonal diantara mereka baik. Ikatan 

kekeluargaan yang kuat sangat membantu ketika keluarga 

menghadapi masalah, karena keluarga adalah orang yang paling 

dekat hubungannya dengan anggota keluarganya.

f.  Sumber Informasi/Media 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal 

maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek 

(immediateimpact) sehingga menghasilkan perubahan atau 

peningkatan pengetahuan. Majunya teknologi akan tersedianya

bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana 

komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio 

surat kabar, majalah dan lain-lain mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam 

penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa 

membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat 

mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai 

sesuatu hal yang memberikan landasan kognitif baru bagi 

terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut (Notoadmodjo, 

2012).
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g.  Sosial Ekonomi

Tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

sosial ekonomi mempengaruhi tingkat pengetahuan dan perilaku 

seseorang di bidang kesehatan, sehubungan dengan kesempatan 

memperoleh informasi karena adanya fasilitas atau media 

informasi. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan 

tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, 

sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi 

pengetahuan seseorang (Notoatmodjo, 2012).

B. Tinjauan Tentang Remaja

1. Pengertian 

Remaja atau adolescene berasal dari bahasa latin ‘’adolescere’’ 

yang berarti ‘’tumbuh’' atau ‘’tumbuh menjadi dewasa’’ istilah 

adolescore yang berasal dari bahasa Inggris, saat ini mempunyai arti 

yang cukup luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan 

fisik (Proverawati & Misaroh, 2009).

Remaja adalah suatu tahap antara masa kanak-kanak dan 

masa dewasa. Istilah ini menunjukkan masa berawalnya pubertas 

sampai tercapainya kematangan (Aryani, 2010).

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan 

manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari 

masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, 

perubahan psikologik dan perubahan sosial. Di sebagian besar 
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masyarakat dan budaya masa remaja pada umumnya di mulai pada 

usia 10-12 tahun (remaja awal), usia 13 – 15 tahun (remaja tengah) 

dan berakhir pada usia 16-19 tahun (remaja akhir) (Widiastuti, dkk, 

2009).

2. Tumbuh Kembang Remaja Putri

Pertumbuhan adalah perubahan yang menyangkut segi 

kuantitatif yang ditandai dengan peningkatan dalam ukuran fisik dan 

dapat diukur. Fungsi fisiologis dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan 

gizi. Pertumbuhan dipengaruhi oleh dua organ penting, yaitu; 

hipotalamus dan hipofisis, ketika organ ini bekerja ada tiga kelenjar 

yang dirangsang yaitu; kelenjar gondok, kelenjar anak ginjal, kelenjar 

organ reproduksi (Kusmiran, 2011).

Perkembangan adalah perubahan yang menyangkut aspek 

kualitatif dan kuantitatif. Terdapat dua konsep perkembangan remaja 

yaitu nature dan mature konsep nature mengatakan bahwa masa 

remaja adalah masa badai dan tekanan. Periode perkembangan ini 

individu banyak mengalami gejolak dan tekanan karena perubahan 

yang terjadi dalam dirinya. Sedangkan konsep nature mengatakan 

tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan, hal tersebut 

tergantung pada pola asuhan dan lingkungan dimana remaja itu tinggal 

(Kusmiran, 2011).

Perkembangan pada hakikatnya adalah usaha penyesuaian diri, 

yaitu secara aktif mengatasi stres dan mencari jalan keluar baru dari 
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berbagai masalah. Dalam penyesuaian remaja terdiri dari tiga tahap 

perkembangan remaja:

a.  Masa Remaja Awal (10-12 tahun), ciri khasnya:

1) Lebih dekat dengan teman sebaya

2) Ingin bebas

3) Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuh dan mulai berfikir 

abstrak

b.  Masa Remaja Tengah (13-15 tahun), ciri khasnya:

1) Mencari identitas diri

2) Timbulnya keinginan untuk kencan

3) Punya rasa cinta yang mendalam

4) Mengembangkan kemampuan berfikir abstrak

5) Berkhayal tentang aktivitas seks

c.  Masa Remaja Akhir (16-19 tahun), ciri khasnya:

1) Pengungkapan kebebasan diri 

2) Lebih selektif dalam mencari teman sebaya

3) Punya citra jasmani diri

4) Dapat mewujudkan rasa cinta

5) Mampu berfikir abstrak (Kusmiran, 2011).

C. Tinjauan Tentang Menstruasi

1.  Pengertian

Menstruasi atau haid adalah perdarahan secara periodik dan 

siklik dari uterus, disertai pelepasan endometrium (Sarwono, 2008). 
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Menstruasi merupakan masalah yang serius bagi anak wanita dan 

terkadang bias menimbulkan kram, bertambah gemuk, sakit kepala, 

sakit pinggang, pembengkakan lutut, dan perubahan emosi (Dahro, 

2011).

Menstruasi merupakan perdarahan yang teratur dari uterus 

sebagai tanda bahwa organ kandungan telah berfungsi matang. 

Menarche adalah menstruasi yang pertama kali biasanya pada usia 12 

sampai dengan 16 tahun (Kusmiran, 2011).

2.  Gangguan Haid, Siklus dan Fisiologi

Panjang siklus haid adalah jarak antara tanggal mulainya haid 

yang lalu dan mulainya haid berikutnya. Hari mulainya pendarahan 

dinamakan hari pertama siklus. Gangguan haid dapat digolongkan 

menjadi kelainan banyaknya darah dan lamanya perdarahan, kelainan 

siklus, perdarahan di luar haid dan gangguan lainnya (Dahro, 2011).

Menurut Kusmiran (2011), fisiologi menstruasi yaitu sebagai 

berikut:

a. Stadium menstruasi, berlangsung selama 3-7 hari. Pada saat itu 

selaput rahim dilepaskan sehingga timbul perdarahan.

b. Stadium proliferasi, berlangsung pada 7-9 hari. Dimulai sejak 

berhentinya menstruasi  sampai hari ke-14. Dimulai pertumbuhan 

dari desidua fungsionalis yang mempersiapkan rahim untuk 

perlekatan janin. Antara hari ke-12 sampai 14 dapat terjadi 

pelepasan sel telur.
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c. Stadium sekresi, berlangsung 11 hari. Masa sekresi adalah masa 

sesudah terjadinya ovulasi.

d. Stadium premenstruasi, berlangsung selama 3 hari.

3.  Faktor yang Mempengaruhi Menstruasi

Menurut Kusmiran (2011), faktor yang mempengaruhi 

menstruasi yaitu:

a.  Faktor Hormon

Hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi pada 

seorang wanita yaitu: Follicle Stimulating Hormone (FSH), 

Estrogen, Luteinizing Hormone (LH), progesteron.

b.  Faktor Enzim

Enzim hidrolitik yang terdapat dalam endometrium merusak 

sel yang berperan dalam sintesis protein, yang mengganggu 

metabolisme sehingga mengakibatkan regresi endometrium dan 

perdarahan.

c.  Faktor vaskuler

Saat fase pliferasi, terjadi pembentukan sistem vaskulerisasi 

dalam lapisan fungsional endometrium. Pada pertumbuhan 

endometrium ikut tumbuh pula arteri-arteri, vena-vena, dan 

hubungan diantara keduanya.

d.  Faktor Prostaglandin

Endometrium mengandung prostaglandin E2 dan F2. Dengan 

adanya desintegrasi endometrium, prostaglandin terlepas dan 
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menyebabkan kontraksi miometrium sebagai suatu faktor untuk 

membatasi perdarahan pada saat menstruasi.

4.  Fase-fase Menstruasi

Menurut Bobak dkk (2008), siklus menstruasi dibagi atas empat 

fase, yaitu:

a.  Fase menstruasi

Yaitu luruh dan keluarnya dinding rahim dari tubuh. Hal ini 

disebabkan berkurangnya kadar hormon. Hal ini secara bertahap 

terjadi pada hari ke 1 sampai 7.

b.  Fase praovulasi

Yaitu, masa pembentukan dan pematangan ovum dalam 

ovarium yang dipicu oleh peningkatan kadar estrogen dalam tubuh. 

Hal ini terjadi secara bertahap pada hari ke 7 sampai 13.

c.  Fase ovulasi

Yaitu, keluarnya ovum matang dari ovarium atau yang biasa 

disebut masa subur. Bila siklusnya tepat waktu, maka akan terjadi 

pada hari ke-14 dari peristiwa menstruasi tersebut.

d.  Fase pasca ovulasi

Yaitu, masa kemunduran ovum bila tidak terjadi fertilisasi. 

Pada tahap ini, terjadi kenaikan produksi progesteron sehingga 

endometrium menjadi lebih siap menerima embrio untuk 

berkembang, jika tidak terjadi fertilisasi, maka hormon seks dalam 

tubuh akan berulang dan terjadi fase menstruasi kembali.
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5.  Tanda dan Gejala Menstruasi

Menurut Bobak dkk (2008), beberapa tanda dan gejala yang 

dapat terjadi pada saat menstruasi, yaitu:

a. Perut terasa mulas, mual dan panas

b. Terasa nyeri saat buang air kecil

c. Tubuh tidak fit

d. Demam

e. Sakit kepala dan pusing

f. Keputihan

g. Radang pada vagina

h. Gatal-gatal pada kulit

i. Emosi meningkat

j. Nyeri dan bengkak pada payudara

k. Bau badan tak sedap

D.  Tinjauan Tentang Kebersihan Alat Kelamin

1.  Pengertian

Kebersihan alat kelamin (vulva hygiene) merupakan menjaga 

kebersihan vagina dengan membilas bagian-bagian tersebut dengan 

air matang dan sabun setelah buang air kecil atau buang air besar. 

Vulva hygiene adalah membersihkan alat kelamin luar perempuan. 

Vulva hygiene adalah membersihkan alat kelamin luar perempuan 

(Mas’hum, 2010).
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Kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi merupakan 

komponen kebersihan perorangan yang memegang peranan penting 

dalam status perilaku kesehatan seseorang, termasuk menghindari 

adanya gangguan pada fungsi alat reproduksi. Pada saat menstruasi, 

pembuluh darah dalam rahim sangat mudah terinfeksi. Oleh karena itu, 

kebersihan alat kelamin harus lebih dijaga karena kuman mudah sekali 

masuk dan dapat menimbulkan Infeksi Saluran Reproduksi (Manuaba 

dkk, 2009).

2.  Tujuan Kebersihan Alat Kelamin

Tujuan dari perawatan selama menstruasi adalah untuk 

pemeliharaan kebersihan dan kesehatan individu yang dilakukan 

selama masa menstruasi sehingga mendapatkan kesejahteraan fisik 

dan psikis serta dapat meningkatkan derajat kesehatan seseorang. 

Menurut Mas’hum (2010), tujuan dilakukannya perawatan kebersihan 

alat kelamin yaitu:

a. Untuk mencegah terjadinya infeksi pada vulva dan menjaga 

kebersihan vulva.

b. Untuk kebersihan perineum dan vulva.

3.  Cara Membersihan Kebersihan Alat Kelamin Saat Menstruasi

Menurut Manuaba dkk (2009), cara membersihkan alat kelamin 

pada saat menstruasi yaitu:

a. Membersihkan bagian luar organ seksual dengan sabun kulit setiap 

buang air kecil ataupun air besar membasuh dari arah depan ke 

belakang. 
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b. Menggunakan air yang bersih untuk membersihkan organ 

reproduksi

c. Mengganti celana dalam sehari 2 kali, memakai pakaian dalam 

berbahan katun, untuk menyerap keringat.

d. Segera mungkin mengganti pembalut dan celana dalam jika 

merasa tidak nyaman atau mulai terasa lembab terutama pada 

hari-hari yang banyak mengeluarkan darah (hari pertama sampai 

ketiga), ini dikarenakan darah bisa menjadi media yang sesuai 

untuk kuman berkembang biak.

Menurut Hidayat (2009), prosedur pelaksanaan vulva hygiene 

pada saat menstruasi:

a. Membersihkan bagian luar organ seksual dengan sabun kulit setiap 

buang air kecil ataupun buang air besar membasuh dari arah 

depan ke belakang. 

b. Menggunakan air yang bersih untuk membersihkan organ 

reproduksi

c. Mengganti celana dalam sehari dua kali, memakai pakaian dalam 

berbahan katun, untuk mempermudah penyerapan keringat.

d. Segera mungkin mengganti pembalut dan celana dalam jika 

merasa tidak nyaman atau mulai terasa lembab turatama pada 

hari-hari yang banyak mengeluarkan darah (hari pertama sampai 

ketiga), ini dikarenakan darah bisa menjadi media yang sesuai 

untuk kuman berkembang biak.
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e. Hindari menggunakan sabun mandi pada alat kelamin karena dapat 

menyebabkan kekeringan dan iritasi kulit atau gatal.

E. Landasan Teori

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks 

yang saling berkaitan dengan masalah-masalah di luar dari kesehatan itu 

sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan 

individu maupun kesehatan masyarakat. Lingkungan dimana seseorang 

tinggal dan bisa mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan. Baik 

lingkungan fisik, ekonomi, sosial maupun budaya. Perkembangan dan 

perjalanan yang sehat menuju usia remaja merupakan salah satu 

tantangan yang cukup sulit yang harus di lalui oleh seorang anak dalam 

pertumbuhannya, untuk mengetahui perjalanan yang dilalui seorang anak 

tidaklah mudah. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah 

tingkat pengetahuan remaja tentang kebersihan alat kelamin pada saat 

menstruasi, khususnya pada remaja putri.

Kebersihan organ genetalia sangat penting untuk dipelihara, 

bahkan sebaiknya sudah disadari sejak dini akan pentingnya menjaga 

kebersihan organ genetalia. Masalah yang timbul akibat organ genetalia 

yang kurang baik yaitu timbul beberapa penyakit kelamin seperti kanker 

serviks, keputihan, iritasi kulit genital, alergi, peradangan, infeksi saluran 

kemih, hal tersebut berkaitan dengan saluran kemih bawah wanita lebih 

pendek.
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F. Kerangka Konsep

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Umur

Pengetahuan Remaja Putri 
Tentang Kebersihan Alat 
Kelamin Saat Menstruasi

Dukungan 
Keluarga/Teman

Informasi/Media
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

yakni untuk memperoleh gambaran pengetahuan remaja putri tentang 

kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi di SMU Negeri 2 Kendari.

B.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di SMU Negeri 2 Kendari tahun 2016.

C.  Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret – 14 April 

2016.

D.  Populasi dan Sampel Penelitian

1.   Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah siswi SMU Negeri 2 

Kendari sebanyak 395 remaja putri kelas X dan XI.

2.   Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi (Riyanto, 2010). Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswi yang sudah mengalami menstruasi, dan 

untuk menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan tehnik 
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stratafikasi sampling, yaitu mengambil sampel dari setiap tingkatan 

kelas di SMU Negeri 2 Kendari.

Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan 

menggunakan teknik proporsi sampling, dimana jika populasi lebih dari 

100 maka sebaiknya mengambil sampel sebanyak 10-15% dari setiap 

bagian dari populasi untuk dijadikan sebagai sampel penelitian 

(Arikunto, 2010). Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel Remaja Putri di SMUN 2 Kendari

Kelas Jumlah Siswi Sampel (10%)
X
XI

195
200

20
20

Total Sampel 40
Sumber: Data SMUN 2 Kendari, 2015.

Berdasarkan tabel di atas maka ditetapkan jumlah sampel sebanyak 

40 orang responden, dimana penentuan responden berdasarkan 

absensi siswa.

E.  Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu:

1. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

umur, dukungan keluarga/teman, dan sumber informasi/media.

2. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 

pengetahuan remaja putri tentang kebersihan alat kelamin pada saat 

menstruasi.
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F.  Definisi Operasional 

1.  Pengetahuan remaja putri tentang kebersihan alat kelamin

Pengetahuan remaja putri tentang kebersihan alat kelamin saat 

menstruasi adalah apa yang diketahui oleh responden tentang 

kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi, dengan kriteria objektif:

Baik : Bila skor yang diperoleh 76-100% atau jika skor jawaban 

responden 19 – 25

Cukup : Bila skor yang diperoleh 56-75% atau jika skor jawaban 

responden 14 – 18

Kurang : Bila skor yang diperoleh 0-55% atau jika skor jawaban 

responden 0 – 13 (Notoatmodjo, 2012)

2.  Umur 

Umur adalah usia responden saat penelitian dilakukan, dengan 

kategori:

a. 13 – 15 tahun (Masa remaja pertengahan)

b. 16 – 19 tahun (Masa remaja akhir) (Kusmiran, 2011).

3.  Dukungan keluarga/teman 

Dukungan keluarga/teman adalah dukungan atau suport dari 

orang lain apalagi orang terdekat sangat berperan dalam sukses 

tidaknya penerapan dalam keseharian remaja putri untuk melakukan 

kebersihan diri responden, dengan kategori:

a. Keluarga (Orang tua/Anggota Keluarga)

b. Masyarakat (Teman) (Yusuf, 2008).
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4.  Sumber Informasi/Media 

Sumber informasi/media adalah cara responden mendapatkan 

informasi sehubungan dengan kebersihan alat kelamin pada saat 

menstruasi, dengan kategori:

a. Media cetak/elektronik

b. Orang tua/keluarga/teman (Notoatmodjo, 2012).

G.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini menggunakan Kuesioner. Kuesioner yang 

digunakan merupakan kuesioner tertutup, dimana peneliti menggunakan 

dua pilihan jawaban yakni “Benar” dan “Salah” yang terdiri dari 25 

pernyataan serta ada jawabannya. Untuk pertanyaan positif mendapat 

nilai 1 jika menjawab benar dan mendapat nilai 0 jika menjawab salah. 

Pertanyaan positif ini terdapat pada soal Nomor 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24 dan 25. Sedangkan pernyataaan negatif 

mendapat nilai 0 jika menjawab benar dan nilai 1 jika menjawab salah. 

Pertanyaan negatif ini terdapat pada soal Nomor 4, 5, 6, 10, 18, 20 dan 

22. Adapun pengisian kuesioner dengan memberikan tanda centang ( √ ) 

pada lembar kuesioner yang sudah disediakan. 

H.  Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

untuk mendapatkan data tentang dimensi-dimensi dari konstruk-konstruk 

yang dikembangkan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 
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kuesioner yang dibagikan langsung pada responden. Sedangkan data 

sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini diperoleh dari SMU 

Negeri 2 Kendari. 

I.  Pengolahan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk 

memperoleh data atau data ringkasan berdasarkan suatu kelompok data 

mentah dengan menggunakan rumus tertentu sehingga menghasilkan 

informasi yang diperlukan. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1.  Pengeditan (editing)

Editing dimaksudkan untuk meneliti tiap daftar pertanyaan yang 

diisi agar lengkap untuk mengoreksi data yang meliputi kelengkapan 

pengisian atau jawaban yang tidak jelas, sehingga jika terjadi 

kesalahan atau kekurangan data dapat dengan mudah terlihat dan 

segera dilakukan perbaikan. Proses editing dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan kuesioner yang telah 

diisi oleh responden untuk memastikan bahwa seluruh pertanyaan 

dalam kuesioner telah diisi sesuai dengan petunjuk sebelum 

menyerahkan kuesioner.

2.  Pengkodean (coding)

Setelah data terkumpul dan selesai diedit di lapangan, tahap 

berikutnya adalah mengkode data, yaitu melakukan pemberian kode 

untuk setiap pertanyaan dan jawaban dari responden untuk 

memudahkan dalam pengolahan data. Pengkodean yang dilakukan 
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oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan memberi nomor yang 

mewakili dan berurutan pada tiap kuesioner sebagai kode yang 

mewakili identitas responden dan memberikan kode pada setiap 

jawaban responden.

3.  Pemberian skor (scoring)

Skoring adalah memberikan penilaian terhadap item-item yang 

perlu diberi penilaian atau skor. 

4.  Pemasukan data (entry)

Entry data adalah proses memasukkan data-data dalam tabel 

berdasarkan variabel penelitian. 

5.  Tabulasi (tabulating)

Tabulating dilakukan dengan memasukkan data ke dalam tabel 

yang tersedia kemudian melakukan pengukuran masing-masing 

variabel (Sugiyono, 2008).

J.  Penyajian Data 

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi berdasarkan variabel yang diteliti disertai dengan narasi 

secukupnya. 

K.  Analisis Data

Analisa data dilakukan secara manual dengan menggunakan 

kalkulator, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi 

disertai penjelasan-penjelasan. Sedangkan dalam pengolahan data maka 

digunakan rumus:
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Keterangan:

f   : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N : Number Of Cases (jumlah frekuensi atau banyaknya individu)

P : Angka persentase (Sugiyono, 2008).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Hasil Penelitian

1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SMU Negeri 2 Kendari didirikan pada tahun 1982 yang terletak 

di Jalan Sisingamangaraja 41 Poasia Kota Kendari. Tujuan didirikan 

SMU Negeri 2 Kendari adalah: 

a. Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia.

b. Siswa sehat jasmani dan rohani.

c. Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan 

ketrampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi.

d. Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan 

kebudayaannya.

e. Siswa kreatif, terampil, dan bekerja untuk dapat mengembangkan 

diri secara terus menerus.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara 

dengan Kepala SMU Negeri 2 Kendari, bahwa distribusi guru pada 

SMU Negeri 2 Kendari berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada 

tabel berikut:
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Tabel 2. Distribusi Guru pada SMU Negeri 2 Kendari Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No.
Tingkat 

Pendidikan
Guru (Orang) Jumlah 

GuruPNS Honorer
1
2
3

S2
S1 / D IV
Diploma

4
31
3

-
9
1

4
40
4

Jumlah 38 10 48
Sumber : Kantor SMU Negeri 2 Kendari

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah guru di SMU Negeri 2

Kendari sebanyak 48 orang. Guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan S2 sebanyak 4 orang, S1/D.IV sebanyak 40 orang, dan 

Diploma sebanyak 4 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, diketahui 

bahwa guru Tetap atau Pegawai Negeri Sipil sebanyak 38 orang, dan 

Guru Tidak Tetap (Honorer) sebanyak 10 orang. 

Jumlah siswa setiap tahunnya di SMU Negeri 2 Kendari untuk 

tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 989 orang, dimana laki-laki 

sebanyak 395 orang dan perempuan sebanyak 594 orang. 

Sarana dan prasarana pendidikan atau pengajaran merupakan 

bagian yang sangat penting dalam membantu proses belajar 

mengajar, sehingga tujuan pengajaran dapat berhasil dengan baik. 

Dengan adanya berbagai fasilitas yang ada di dalam ruang kelas 

dengan berbagai perlengkapan dalam interaksi belajar mengajar 

merupakan salah satu penyebab lahirnya motivasi mengajar bagi guru 

dan motivasi belajar bagi siswa.

Sarana dan prasarana yang cukup tersedia di SMU Negeri 2

Kendari seperti ruang belajar, meja dan kursi belajar serta peralatan 
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penunjang pendidikan lainnya cukup terpenuhi di sekolah ini. Keadaan 

sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar di SMU

Negeri 2 Kendari terdiri dari:

a. Ruang Teori (Ruang Kegiatan Belajar)

b. Laboratorium IPA/Fisika

c. Perpustakaan

d. Ruang OSIS

e. Ruang BP/BK

f. Ruang Tata Usaha

g. Ruang Bendahara

h. Gudang/WC Siswa

i. Ruang kantor dan Ruang Guru

j. Mushalah

2.  Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil 

sebagai berikut:

a.  Umur Responden

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Umur Remaja Putri di SMU 
Negeri 2 Kendari

No. Umur (Tahun) Frekuensi (n) Persentase (%)
1 13 – 15 13 32,5
2 16 – 19 27 67,5

Total 40 100,0
Sumber: Data Primer, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden 

sebagian besar responden berumur 16 – 19 tahun, yakni sebanyak 
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27 orang (67,5%), dan umur 13 – 15 tahun sebanyak 13 orang 

(32,5%).

b.  Dukungan

Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Dukungan Remaja Putri di 
SMU Negeri 2 Kendari

No. Dukungan Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Keluarga 14 35,0
2 Masyarakat 26 65,0

Total 40 100,0
Sumber: Data Primer, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden 

sebagian besar responden diberikan dukungan oleh masyarakat 

(teman), yakni sebanyak 26 orang (65,0%), dan keluarga (orang 

tua) sebanyak 14 orang (35,0%).

c.  Sumber Informasi

Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Sumber Informasi Remaja 
Puteri di SMU Negeri 2 Kendari

No. Sumber Informasi Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Media Cetak/Elektronik 17 42,5
2 Orang tua/Teman 23 57,5

Total 40 100,0
Sumber: Data Primer, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden 

sebagian besar responden mendapatkan informasi dari 

orangtua/teman, yakni sebanyak 23 orang (57,5%), dan mendapat 

informasi dari media cetak/elektronik sebanyak 17 orang (42,5%).
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d.  Pengetahuan Remaja Putri

Tabel 6. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Remaja 
Puteri Tentang Kebersihan Alat Kelamin Pada Saat 
Menstruasi di SMU Negeri 2 Kendari

No. Pengetahuan Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Baik 17 42,5
2 Cukup 20 50,0
3 Kurang 3 7,5

Total 40 100,0
Sumber: Data Primer, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden 

sebagian besar responden memiliki pengetahuan dalam kategori 

cukup, yakni sebanyak 20 orang (50,0%), pengetahuan dalam 

kategori baik sebanyak 17 orang (42,5%), dan pengetahuan dalam 

kategori kurang sebanyak 3 orang (7,5%).

3.  Analisis Variabel Penelitian

a.  Pengetahuan Remaja Putri Berdasarkan Umur

Tabel 7. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Remaja Putri 
Tentang Kebersihan Alat Kelamin Pada Saat Menstruasi 
Berdasarkan Umur di SMU Negeri 2 Kendari

No
Umur

(Tahun)

Pengetahuan
Jumlah

Baik Cukup Kurang
n % n % n % n %

1 13 – 15 6 15,0 5 12,5 2 5,0 13 22,2
2 16 – 19 11 27,5 15 37,5 1 2,5 27 62,9

Total 17 42,5 20 50,0 3 7,5 40 100,0
Sumber: Data Primer, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden, 13 

responden (22,2%) yang berumur 13-15 tahun, terdapat 6 

responden (15,0%) yang memiliki pengetahuan baik, 5 responden 

(12,5%) yang berpengetahuan cukup dan 2 responden (5,0%) yang 
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berpengetahuan kurang. Dari 27 responden (62,9%) yang berumur 

16-19 tahun, terdapat 11 responden (27,5%) yang berpengetahuan 

baik, 15 responden (37,5%) yang berpengetahuan cukup dan 1 

responden (2,5%) yang berpengetahuan kurang.

b.  Pengetahuan Remaja Putri Berdasarkan Dukungan

Tabel 8. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Remaja Putri 
Tentang Kebersihan Alat Kelamin Pada Saat Menstruasi 
Berdasarkan Dukungan di SMU Negeri 2 Kendari

No Dukungan
Pengetahuan

Jumlah
Baik Cukup Kurang

n % n % n % n %
1 Keluarga 8 20,0 5 12,5 1 2,5 14 35,0
2 Masyarakat 9 22,5 15 37,5 2 5,0 26 65,0

Total 17 42,5 20 50,0 3 7,5 40 100,0
Sumber: Data Primer, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden, 14 

responden (35,0%) didukung oleh keluarga, terdapat 8 responden 

(20,0%) yang memiliki pengetahuan baik, 5 responden (12,5%) 

yang berpengetahuan cukup dan 1 responden (2,5%) yang 

berpengetahuan kurang. Dari 26 responden (65,0%) yang didukung 

oleh masyarakat (teman), terdapat 9 responden (22,5%) yang 

berpengetahuan baik, 15 responden (37,5%) yang berpengetahuan 

cukup dan 2 responden (5,0%) yang berpengetahuan kurang.
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c.  Pengetahuan Remaja Putri Berdasarkan Sumber Informasi

Tabel 9. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Remaja Putri 
Tentang Kebersihan Alat Kelamin Pada Saat Menstruasi 
Berdasarkan Sumber Informasi di SMU Negeri 2 Kendari

No
Sumber 

Informasi

Pengetahuan
Jumlah

Baik Cukup Kurang
n % n % n % n %

1 Media 6 15,0 9 22,5 2 5,0 17 42,5
2 Orang tua 11 27,5 11 27,5 1 2,5 23 57,5

Total 17 42,5 20 50,0 3 7,5 40 100,0
Sumber: Data Primer, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden, 17 

responden (42,5%) yang memperoleh informasi dari media 

cetak/elektronik, terdapat 6 responden (15,0%) yang memiliki 

pengetahuan baik, 9 responden (22,5%) yang berpengetahuan 

cukup dan 2 responden (5,0%) yang berpengetahuan kurang. Dari 

23 responden (57,5%) yang memperoleh informasi dari orangtua 

(keluarga/teman), terdapat 11 responden (27,5%) yang 

berpengetahuan baik, 11 responden (27,5%) yang berpengetahuan 

cukup dan 1 responden (2,5%) yang berpengetahuan kurang.

B.  Pembahasan

1.   Pengetahuan   Remaja   Putri   Tentang Kebersihan Alat Kelamin 
     saat Menstruasi

Pengetahuan adalah keyakinan mengenai suatu objek yang 

telah dibuktikan kebenarannya. Kiranya sudah jelas bahwa hanya yang 

mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu yang dianggap benar, 

sehingga keyakinan yang hanya secara kebetulan benar tidak dapat 
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diterima sebagai pengetahuan. Pengetahuan harus dibuktikan dengan 

kebenaran karena pengetahuan merupakan kemampuan seseorang 

untuk mengingat fakta, symbol, prosedur, teknik dan teori 

(Notoatmodjo, 2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 responden 

sebagian besar responden memiliki pengetahuan dalam kategori 

cukup, yakni sebanyak 20 orang (50,0%), pengetahuan dalam kategori 

baik sebanyak 17 orang (42,5%), dan pengetahuan dalam kategori

kurang sebanyak 3 orang (7,5%).

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2012), 

bahwa tingkat tahu seseorang diartikan sebagai mengingat kembali 

terhadap suatu spesifikasi dari seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah diterima. Lebih lanjut dikatakannya bahwa 

pada umumnya setiap orang, sebelum bersikap dan bertindak 

terhadap sesuatu objek, terlebih dahulu ia mengetahui apa objek yang 

hendak disikapi dan ditindaki. Meski demikian, sering seseorang 

menyikapi bahkan langsung bertindak terhadap suatu objek tanpa 

lebih dahulu mengetahui tentang objek yang hendak disikapi dan 

ditindakinya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Murni (2010) tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap dan 

tindakan remaja putri dalam mencegah keputihan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengetahuan responden adalah tinggi yaitu 42 

orang (56,0%). Hasil penelitian tersebut di atas berbanding terbalik 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanjung (2011) tentang 

gambaran tingkat pengetahuan remaja putri tentang keputihan di SMP 

Al-Ikhlas Surabaya didapatkan hasil bahwa 68% mempunyai tingkat 

pengetahuan kurang dan 21,7%, tingkat pengetahuan cukup, 

sedangkan 10,3% mempunyai tingkat pengetahuan baik tentang 

keputihan.

Pengetahuan merupakan hasil tahu, yang terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, pengetahuan 

hasil dominan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. Dengan pengetahuan akan membuat seseorang lebih 

melihat cara dan kesempatan untuk meningkatkan derajat hidup dan 

pengetahuan akan mempengaruhi sikap dan perbuatan seseorang 

untuk berperilaku atau hidup sehat. Dengan demikian seseorang akan 

mampu melakukan sesuatu yang dianggap baik bila memiliki 

pengetahuan cukup (Notoatmodjo, 2012).

Menurut Soejoeti dalam Kristina & Yuni (2008), salah satu faktor 

yang menyebabkan timbulnya perubahan, pemahaman, sikap dan 

perilaku seseorang, sehingga seseorang mau mengadopsi perilaku 

baru, yaitu kesiapan psikologis yang ditentukan oleh tingkat 

pengetahuan.

Pengetahuan remaja dalam kategori baik dapat dijelaskan 

karena baiknya pengetahuan remaja tentang perawatan diri yang baik, 

dimana remaja cukup mendapatkan informasi tentang penyakit-

penyakit yang diakibatkan karena perawatan diri yang kurang dan hal-
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hal yang berhubungan dengan kebersihan diri. Oleh karena itu, sangat 

penting diadakan sosialisasi mengenai kebersihan diri dalam 

melakukan perawatan diri dengan menjaga lingkungan yang sehat dan 

bersih berupa penyuluhan sehingga remaja dapat mengetahui tentang 

penanganan dan pencegahan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh 

perawatan diri yang kurang baik. Informasi pula dapat diperoleh dari 

berbagai sumber seperti televisi dan sumber informasi lainnya. 

Rendahnya pengetahuan remaja dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu derajat penyuluhan, dan tingkat pendidikan. Namun hal ini 

tidak mutlak karena pengetahuan tersebut dapat diperoleh seseorang 

dari berbagai macam sumber informasi, misalnya media massa, media 

elektronik, buku, petugas kesehatan, kerabat dekat dan sebagainya. 

Pengetahuan ini dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga 

seseorang berperilaku sesuai keyakinan tersebut (Istiarti, 2007).

Kurangnya pengetahuan akan mempengaruhi remaja untuk 

dapat mengatasi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh perawatan 

diri yang kurang atau melakukan pencegahan. Pencegahan lebih baik 

dari pada pengobatan, demikian juga dengan perawatan diri. 

Sebenarnya sangat sederhana dan tidak memerlukan biaya, hanya 

diperlukan disiplin dan ketekunan menjalankan aturan hidup sehat, 

sabar dan ikhlas dalam mengendalikan perasaan dan keinginan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Notoatmodjo (2012), tentang pengetahuan yang dicakup dalam 

domain kognitif bahwa tingkat tahu seseorang diartikan sebagai 
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mengingat kembali terhadap suatu spesifikasi dari seluruh bahan yang 

dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Lebih lanjut 

dikatakannya bahwa pada umumnya setiap orang, sebelum bersikap 

dan bertindak terhadap sesuatu objek, terlebih dahulu ia mengetahui 

apa objek yang hendak disikapi dan ditindaki. Meski demikian, sering 

seseorang menyikapi bahkan langsung bertindak terhadap suatu objek 

tanpa lebih dahulu mengetahui tentang objek yang hendak disikapi dan 

ditindakinya.

2.   Pengetahuan Remaja Putri Tentang Kebersihan Alat Kelamin Saat 
Menstruasi Berdasarkan Umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja 

putri yang berumur 16-19 tahun memiliki tingkat pengetahuan tentang 

kebersihan alat kelamin saat menstruasi dalam kategori cukup. Hal ini 

berarti bahwa semakin dewasa umur seseorang, tingkat pengetahuan 

seseorang akan lebih matang atau lebih baik dalam berpikir dan 

bertindak. 

Perubahan fisiologis pada remaja putri menurut Potter & Perry 

(2005) adalah menarche, ovulasi dan lengkapnya perkembangan 

payudara, munculnya rambut aksila serta perubahan hormonal. Fase 

remaja merupakan fase yang sangat penting, karena pada fase ini 

ditandai dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga 

mampu menjalankan tugas reproduksi (Yusuf, 2007). Banyaknya 

perubahan yang terjadi pada masa remaja termasuk proses 

pematangan organ-organ reproduksi sehingga siap berfungsi sebagai 
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orang dewasa. Tetapi banyak sekali permasalahan yang timbul pada 

proses pematangan organ reproduksi, salah satunya adalah 

munculnya keputihan pada remaja putri.

Menurut Meliono (2007), umur mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Umur yang semakin bertambah maka 

pengalaman yang dimiliki juga akan semakin banyak dan beragam. 

Semakin muda umur seseorang akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan dan cara menjaga kebersihan alat kelamin saat 

menstruasi (Soekidjo, 2003). Ini erat hubungannya dengan umur 

responden yang mayoritas adalah 16-19 tahun yang merupakan 

remaja tahap akhir.

Remaja pada usia akhir telah melewati tahap perkembangan 

ditahap sebelumnya. Tugas perkembangan berbeda disetiap tahap 

perkembangan. Tugas perkembangan remaja diusia akhir yaitu 

mencapai kemandirian seperti yang dicapai pada usia remaja 

pertengahan, namun berfokus pada persiapan diri untuk benar-benar 

terlepas dari orang tua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab 

dan membentuk ideologi pribadi yang di dalamnya juga meliputi 

penerimaan terhadap nilai (Riasyahirin, 2010).

Masa remaja adalah masa yang rentan dengan terpaparnya 

mode atau trend, hal ini sangat mempengaruhi remaja putri dalam 

berperilaku terutama masalah kebersihan alat kelamin saat menstruasi

dalam mencegah keputihan. Banyak media yang menyediakan iklan 

tentang pembersihan organ genitalia akan memicu remaja putri untuk 
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mencoba tanpa memikirkan dampaknya pada organ genitalia, ini 

disebabkan karena remaja putri kurang mengetahui tentang masalah 

organ genitalia dan akibat perilaku yang buruk terhadap kesehatan 

organ genitalia. Menurut Green (2008), umur merupakan faktor 

penentu dalam tingkat pengetahuan, pengalaman, keyakinan dan 

motivasi, sehingga umur mempengaruhi perilaku seseorang terhadap 

objek tertentu.

3.  Pengetahuan Remaja Putri Tentang Kebersihan Alat Kelamin Saat 
Menstruasi Berdasarkan Dukungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja 

putri yang mendapat dukungan dari masyarakat (teman) memiliki 

tingkat pengetahuan tentang kebersihan alat kelamin saat menstruasi 

dalam kategori cukup. Hal ini berarti bahwa dukungan atau suport dari 

masyarakat dalam hal ini teman apalagi orang terdekat sangat 

berperan dalam sukses tidaknya penerapan dalam keseharian remaja 

putri untuk melakukan kebersihan diri.

Support system (sistem dukungan) memainkan peran penting 

dalam mengintensifkan perasaan sejahtera, orang yang hidup dalam 

lingkungan yang supportif kondisinya jauh lebih baik dari pada mereka 

yang tidak memilikinya. Dukungan tersebut akan tercipta bila 

hubungan interpersonal diantara mereka baik. Namun tidak menutup 

kemungkinan ikatan kekeluargaan yang kuat sangat membantu ketika 

keluarga menghadapi masalah, karena keluarga adalah orang yang 

paling dekat hubungannya dengan anggota keluarganya.



47

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 responden, 14 

responden (35,0%) didukung oleh keluarga, terdapat 8 responden 

(20,0%) yang memiliki pengetahuan baik, 5 responden (12,5%) yang 

berpengetahuan cukup dan 1 responden (2,5%) yang berpengetahuan 

kurang. Dari 26 responden (65,0%) yang didukung oleh masyarakat 

(teman), terdapat 9 responden (22,5%) yang berpengetahuan baik, 15 

responden (37,5%) yang berpengetahuan cukup dan 2 responden 

(5,0%) yang berpengetahuan kurang.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada 

umumnya remaja putri lebih banyak didukung oleh masyarakat (teman) 

dengan pengetahuan remaja putri tentang kebersihan alat kelamin 

saat menstruasi dalam kategori cukup. 

4.  Pengetahuan Remaja Putri Tentang Kebersihan Alat Kelamin Saat 
Menstruasi Berdasarkan Sumber Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 responden 

sebagian besar responden mendapatkan informasi dari 

orangtua/teman, yakni sebanyak 23 orang (57,5%), dan mendapat 

informasi dari media cetak/elektronik sebanyak 17 orang (42,5%). Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa remaja putri lebih banyak mendapatkan 

informasi sehubungan dengan kebersihan alat kelamin saat 

menstruasi melalui orang tua/teman, dimana orang tua/teman 

merupakan orang-orang terdekat dari remaja putri sehingga mereka 

tidak merasa malu atau risih untuk menerima informasi tersebut.
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Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun 

non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek 

(immediateimpact) sehingga menghasilkan perubahan atau 

peningkatan pengetahuan. Majunya teknologi akan tersedianya 

bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana 

komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio surat 

kabar, majalah dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian 

informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula 

pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini 

seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal yang 

memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan 

terhadap hal tersebut (Notoadmodjo, 2012).

Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa dari 40 responden, 17 

responden (42,5%) yang memperoleh informasi dari media 

cetak/elektronik, terdapat 6 responden (15,0%) yang memiliki 

pengetahuan baik, 9 responden (22,5%) yang berpengetahuan cukup 

dan 2 responden (5,0%) yang berpengetahuan kurang. Dari 23 

responden (57,5%) yang memperoleh informasi dari orangtua 

(keluarga/teman), terdapat 11 responden (27,5%) yang 

berpengetahuan baik, 11 responden (27,5%) yang berpengetahuan 

cukup dan 1 responden (2,5%) yang berpengetahuan kurang.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut:

1. Pengetahuan remaja putri tentang kebersihan alat kelamin pada saat 

menstruasi tertinggi pada kelompok umur 16-19 tahun yang berjumlah 

15 orang (37,5%).

2. Pengetahuan remaja putri tentang kebersihan alat kelamin pada saat 

menstruasi tertinggi pada dukungan masyarakat yang berjumlah 15 

orang (37,5%).

3. Pengetahuan remaja putri tentang kebersihan alat kelamin pada saat 

menstruasi tertinggi pada bersumber informasi dari orang tua yang 

berjumlah 11 orang (27,5%).

B.  Saran

1. Bagi Sekolah, meningkatkan peran dalam memberikan penyuluhan 

kesehatan yang intensif kepada remaja putri melalui penyebaran 

informasi, baik di media cetak maupun media elektronik, yang 

berkaitan dengan pencegahan penyakit-penyakit yang disebabkan 

oleh perawatan diri yang kurang sebagai upaya peningkatan tingkat 

pengetahuan remaja.
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2. Bagi remaja putri, untuk tetap memperhatikan untuk hal-hal yang 

berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat melalui aplikasi 

sikap yang baik sehubungan dengan pemberantasan penyakit-

penyakit yang diakibatkan oleh kebersihan diri yang kurang baik, serta 

membekali dirinya dengan mencari informasi sehubungan dengan 

kesehatan reproduksi.

3. Bagi institusi pendidikan, agar selalu meningkatkan pengabdiannya 

kepada masyarakat melalui penelitian yang sesuai dengan kapasitas 

dan profesi kebidanan sehingga mahasiswa kebidanan benar-benar 

mengaplikasikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh.

4. Diharapkan adanya penelitian lanjutan yang berhubungan dengan 

penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perawatan diri 

remaja puteri, khususnya perawatan diri dalam hal perawatan organ 

kelamin yang banyak terjadi di masyarakat.
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Lampiran 1.

LEMBAR KUISIONER

GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG 
KEBERSIHAN ALAT KELAMIN PADA SAAT MENSTRUASI 

DI SMU NEGERI 2 KENDARI

A.  Identitas Responden

Inisial Siswi :  ....................

Kelas :  ....................

Umur :  .......... tahun

Agama :  ...................

Alamat : ...................

B.  Sumber Informasi/Media

Pernah mendapat informasi tentang kebersihan alat kelamin dari:

1. Media Cetak/Elektronik

2. Orang Tua/Teman/Keluarga

C.  Dukungan 

Kebersihan Alat Kelamin Saat Menstruasi, mendapat dukungan dari:

1. Keluarga (Orang tua/Anggota Keluarga)

2. Masyarakat (Teman)



D.  Tingkat pengetahuan Remaja Putri Tentang Kebersihan Alat Kelamin

No. Pernyataan Benar Salah
1. Menstruasi adalah pengeluaran darah secara teratur 

setiap bulan dari jalan lahir
2. Menstruasi pertama (menarche) merupakan 

perdarahan pertama dari Rahim yang terjadi pada 
seorang wanita

3 Menstruasi merupakan tanda bahwa organ kandungan 
telah berfungsi secara matang

4 Siklus normal menstruasi berikutnya adalah > 40 hari
5 Menstruasi setiap bulan sekali itu tidak normal
6 21-23 tahun adalah usia pertama kali menstruasi yang 

normal
7 Menstruasi terjadi salah satunya karena pengaruh 

hormone
8 Perut terasa sakit merupakan gejala fisik yang terjadi 

menjelang menstruasi
9 Saat menjelang menstruasi wanita mengalami 

payudara terasa kencang dan teraba keras
10 Tidak perlu mandi saat menstruasi
11 Yang pertama kali dilakukan sebelum membasuh alat  

kelamin adalah mencuci tangan
12 Saat haid yang dilakukan pertama kali adalah 

menggunakan pembalut dengan bahan yang lembut 
dan menyerap

13 Saat menstruasi mengganti pembalut 4-5x sehari
14 Bakteri dapat berkembang biak jika tidak sering 

mengganti pembalut saat menstruasi
15 Pentingnya menjaga kebersihan pada saat mentruasi 

adalah karena darah haid membuat tubuh kita lembab, 
akibatnya bakteri mudah berkembang biak dan dapat 
menyebabkan infeksi

16 Gatal  iritasi dan tercium bau tidak sedap adalah 
keluhan wanita jika tidak sering mengganti pembalut 
pada saat menstruasi 

17 Perlu mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari 
saat menstruasi

18 Handuk yang lembab harus digunakan untuk 
mengeringkan alat kelamin setelah BAK dan BAB

19 Bahan pakaian dalam yang baik adalah berbahan 
katun

20 Jika tidak membersihkan alat kelamin akan terasa 
nyaman

21 Jika membersihkan alat kelamin menggunakan air 
bersih / air hangat



22 Pembalut yang tidak penuh tidak perlu diganti
23 Setelah BAK dan BAB alat kelamin harus dikeringkan
24 Cara membasuh alat kelamin adalah dari arah depan 

ke belakang
25 Mengganti pembalut lebih dari 6 jam dapat 

menyebabkan infeksi pada alat kelamin

JAWABAN KUISIONER

1. B 11. B 21. B
2. B 12. B 22. S
3. B 13. B 23. B
4. S 14. B 24. B
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6. S 16. B
7. B 17. B
8. B 18. S
9. B 19. B
10.S 20. S
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