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ABSTRACT 

Background : 

According to the National Kidney and Urological Disease Information 

Clearinghouse (NKUDIC), 8.3 million urinary tract infections are reported 

annually, one of which caused poor personal hygiene. Purpose of study was to 

determine relationship between knowledge, attitudes and sources of information 

with personal hygiene behavior during menstruation for MTS adolescent girls at  

Nurul Iman Islamic Boarding School. 

Methods : 

This study used a cross sectional approach with a population of 98 female 

students and a total sample of 54 respondents. The sampling technique was 

carried out using proportionate stratified random sampling. Data were collected 

using a questionnaire sheet and analyzed by univariate and bivariate using chi 

square analysis. 

Results : 

Knowledge in the good category is 57.4%, the attitude is in the negative category 

is 57.4% and the source of information is also good at 68.5%. There is a 

relationship between knowledge and personal hygiene behavior of adolescent girls 

during menstruation (P=0.001; PR=2.864; 95%CI=1.504-5.456). There is a 

relationship between attitude and personal hygiene behavior during menstruation 

(P=0.001; PR=3.895; 95%CI=1.547-9.806). However, for the information source 

variable there was no relationship (P=0.711; PR=1.224;95%CI=0.685-2.188). 

Conclusion : 

The personal hygiene behavior of female adolescents at MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman, Jambi City was categorized as good, namely many as 29 girls who 

became respondents did good personal hygiene during menstruation. 

Suggestion : 

The Nurul Iman Islamic Boarding School can empower students as peer educators 

and establish Adolescent Reproductive Health Information and Counseling 

Centers (PIK-KRR) to improve students' personal hygiene behavior during 

menstruation. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang : 

Menurut National Kidney and Urologic Disease Information Clearinghouse 

(NKUDIC), Infeksi saluran kemih sebanyak 8,3 juta kasus dilaporkan 

pertahunnya yang salah satunya disebabkan oleh personal hygiene yang buruk. 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan sikap dan 

sumber infomasi dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi remaja putri 

MTS di Pondok Pesantren Nurul Iman. 

Metode :  

Menggunakan pendekatan cross sectional dengan jumlah populasi sebanyak 98 

siswi, jumlah sampel sebanyak 54 responden. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan proportionate stratified random sampling. Data 

dikumpulkan menggunakan lembar kuesioner dan dianalisis secara univariat dan 

bivariat menggunakan analisis chi square. 

Hasil : 

Pengetahuan dalam kategori baik yaitu sebesar 57,4%, sikap dalam kategori 

negatif yaitu 57,4% dan sumber informasi juga baik yaitu sebesar 68,5%. Ada 

hubungan pengetahuan dengan perilaku personal hygiene remaja putri saat 

menstruasi (P=0,001;PR=2,864;95%CI=1,504-5,456). Ada hubungan antara sikap 

dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi 

(P=0,001;PR=3,895;95%CI=1,547-9,806). Namun untuk variabel sumber 

informasi tidak terdapat hubungan (P=0,711;PR=1,224;95%CI=0,685-2,188).  

Kesimpulan : 

Perilaku personal hygiene remaja putri saat menstruasi di MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman Kota Jambi dalam kategorikan baik yaitu sebanyak 29 responden 

menerapkan personal hygiene yang baik saat menstruasi. 

Saran : 

Pondok Pesantren Nurul Iman dapat memberdayakan siswi sebagai peer educator 

dan membentuk Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 

(PIK-KRR) untuk meningkatkan perilaku personal hygiene siswi saat menstruasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut International Conference Population and Development 

(ICPD) Tahun 1994 di Kairo yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No 61 Tahun 2014 mengenai kesehatan reproduksi 

menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi terdiri 

dari keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan 

penanganan infeksi menular seksual, kesehatan reproduksi remaja, 

pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, 

deteksi dini kanker saluran reproduksi serta kesehatan reproduksi lainnya”.
1
 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa masalah kesehatan reproduksi remaja menjadi suatu 

hal yang mesti diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan 

reproduksi. Hal itu dikarenakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja 

memiliki tujuan untuk menghindari atau membantu remaja agar terbebas 

dari perilaku seksual menyimpang atau berisiko dan menjadikan remaja 

untuk berperilaku yang baik terhadap kesehatan reproduksinya.
1
 

Masa remaja adalah fase dimulainya pertumbuhan dan perkembangan 

signifikan baik secara fisik, psikologis dan intelektual. Ciri spesifik yang 

dimiliki oleh remaja yaitu tingginya rasa keingintahuan, suka terhadap 

tantangan, dan berani mengambil risiko tanpa mempertimbangkan sebab 

dan akibat yang akan terjadi. Menurut badan kesehatan dunia WHO, remaja 

merupakan penduduk dalam kisaran umur 10 sampai 19 tahun, dan menurut 

BKKBN kisaran umur remaja yaitu 10 sampai 24 tahun.
2
 

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 hasil dari data BPS 

(Badan Pusat Statistik) tahun 2020 sebesar 268.074.600 jiwa, yaitu dengan 

jumlah remaja sebesar 68.185.600 jiwa yang menandakan bahwa jumlah 

remaja sebesar 25.09% dari total jumlah penduduk Indonesia. Hal itu 

membuat piramida penduduk Indonesia digolongkan dalam kategori 

piramida penduduk muda. Sementara jumlah penduduk di Provinsi Jambi 
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sebesar 3.570.272 jiwa dengan jumlah remaja sebesar 311.789 jiwa dan 

jumlah remaja di Kota Jambi sebesar 126.086 jiwa.
3
 Menurut hasil Survey 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) 2017 mengenai pengetahuan 

yang dimiliki remaja terhadap sistem kesehatan reproduksi yaitu masih 

tergolong rendah, sebanyak 67% remaja perempuan dan 63% remaja laki-

laki berusia 15-24 tahun tidak memahami atau mengetahui tentang hari-hari 

subur, sebanyak 51% wanita dan pria yang tidak mengetahui kejadian hamil 

pada perempuan yaitu hanya dengan satu kali berhubungan seksual. 

Begitupula dengan gejala atau tanda terjadinya penyakit menular seksual, 

pemeriksaan kesehatan sebelum nikah dan tempat pelayanan kesehatan 

remaja yang masih rendah.
4
 

Akses informasi tentang kesehatan reproduksi yang benar sangat luas, 

yang dapat diperoleh melalui pembelajaran di sekolah, internet maupun 

media massa, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh remaja. Data 

SKDI tahun 2017 menyatakan bahwa sumber informasi terbanyak yang 

disebutkan oleh perempuan dan laki-laki yaitu guru di sekolah sebesar (79% 

dan 63%), teman (25% dan 41%) internet (22% dan 19%) dan hanya 1% 

sumber informasi yang diterima perempuan dan laki-laki melalui radio. 

Sedangkan untuk diskusi tentang kesehatan reproduksi, sebanyak 62% 

perempuan usia 15-24 tahun mendiskusikan menstruasi dengan teman, 53% 

perempuan berdiskusi dengan ibu, begitupun dengan informasi mengenai 

kesehatan reproduksi yang pertama kali diterima perempuan dan laki-laki 

yaitu di sekolah menengah pertama/ sederajat yaitu masing-masing 59% 

dan 55%.
4
 

Menstruasi merupakan pengeluaran darah yang teratur setiap 

bulannya yang disertai dengan pelepasan dinding rahim (endometrium). 

Pada saat menstruasi/haid, menjaga kebersihan alat atau organ reproduksi 

sangat penting dilakukan untuk menghindari infeksi pada alat reproduksi, 

resiko terkena nya infeksi saluran kemih (ISK), penyakit radang pada 

permukaan vagina, berkembangnya jamur yang bisa menimbulkan 
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keputihan dan apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan 

kemandulan sehingga dapat menurunkan kualitas hidup individu.
5
  

Berdasarkan data penelitian kesehatan reproduksi wanita didapatkan 

informasi bahwa 75% wanita di dunia pernah mengalami keputihan 

sebanyak satu kali dalam hidupnya dan 45% diantaranya dapat 

mengalaminya lebih dari dua kali.
6
 Berdasarkan laporan National Kidney 

and Urologic Disease Information Clearinghouse (NKUDIC), Infeksi 

saluran kemih (ISK) adalah penyakit infeksi kedua terbanyak setelah infeksi 

saluran pernafasan yaitu sebanyak 8,3 juta kasus dilaporkan per tahunnya.
7
  

Berdasarkan data WHO 2014, angka kejadian Infeksi Saluran 

Reproduksi (ISR) merupakan tertinggi di dunia yaitu pada umur remaja 

(35%-42%) dan dewasa muda (27%-33%). Angka prevalensi ISR remaja di 

dunia diantaranya kandidiasis sebesar 25%-50% dapat disebabkan oleh 

lemahnya imunitas, perilaku hygiene menstruasi yang kurang, lingkungan 

tidak bersih serta penggunaan pembalut yang tidak sehat saat menstruasi, 

vaginosis bakterial sebesar 20%-40% dan trikomoniasis sebesar 5%-15%.
8
 

Berdasarkan Data Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 

2016 yaitu remaja yang berperilaku hygiene baik hanya sebesar 21,3%, 

sedangkan menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia, perilaku remaja 

putri dalam menjaga hygiene saat menstruasi masih kurang atau buruk yaitu 

sebesar 66,6%.
9
 

Pengetahuan seseorang mengenai personal hygiene berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang tersebut dalam menjaga dan merawat kesehatan 

reproduksinya terutama saat menstruasi. Perilaku merupakan segala bentuk 

kegiatan atau tindakan individu baik yang bisa dilihat secara langsung 

maupun tidak langsung, perilaku berawal dari dorongan dalam diri 

seseorang yang mana menjadi tanggapan individu tersebut mengenai 

rangsangan yang dari dalam maupun luar dirinya.
10

  

Personal hygiene pada saat menstruasi sangatlah penting. Kusmiran 

(2012) mengemukakan bahwa personal hygiene menstruasi adalah perilaku 

yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya 
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menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Perilaku 

tersebut mencakup: menjaga kebersihan genetalia, seperti mencucinya 

dengan air bersih, menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat, 

mengganti pakaian dalam, sering mengganti pembalut, dan mandi dua kali 

sehari.
11

 

Pemerintah sudah melakukan penanganan mengenai permasalahan 

kesehatan reproduksi remaja, yaitu diadakannya program Pelayanan 

Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Program ini memiliki tujuan dalam peningkatan keterampilan serta 

pengetahuan remaja agar dapat berperilaku hidup sehat serta diharapkam 

remaja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.
12

  

Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018, mengenai 

puskesmas yang telah menjalankan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 

(PKPR) adalah sebesar 62,08%. Hal ini sejalan dengan Rencana strategis 

Kementerian kesehatan tahun 2015-2019 yaitu salah satu indikatornya 

adalah tingginya cakupan puskesmas yang melaksanakan kegiatan 

kesehatan remaja yang mana telah melampaui target nasional yaitu sebesar 

40%. Sedangkan untuk Provinsi Jambi puskesmas yang melaksanakan 

program pelayanan remaja sebanyak 83,08% yaitu sebanyak 162 puskesmas 

dari total 195 puskesmas.
13

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Susanti (2020) 

perilaku personal hygiene saat menstruasi siswi SMPN 1 Sleman 

Yogyakarta dalam kategori baik yaitu sebesar 61,3%
14

 , namun penelitian 

yang dilakukan Riri Maharani (2018) hasil penelitian menyatakan hal yang 

berbeda yaitu dari 148 responden, santriwati yang berperilaku personal 

hygiene buruk saat menstruasi yaitu sebesar 79,1%, memiliki pengetahuan 

kurang sebesar 58,8% dan santriwati yang tidak mendapatkan informasi 

tentang personal hygiene saat menstruasi sebesar 64,9% dengan hasil 

penelitian perilaku P value 0,002, pengetahuan 0,00 dan sumber informasi 

0,00 yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan 

sumber informasi dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi.
5
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Hasil penelitian Rini Aryani (2019) dengan judul analsis hubungan 

sikap terhadap praktik hygiene menstruasi oleh remaja putri di Pesantren 

Ummul Mukminin Kota Makasar Tahun 2019 bahwa dari 147 responden, 

sebanyak 75 siswi (51%) yang memiliki sikap negatif terhadap praktik 

hygiene saat menstruasi, dan sebanyak 61 siswi (81,3%) yang bersikap 

negatif tersebut melaksanakan personal hygiene yang buruk saat menstruasi 

dengan hasil (P=0,00) menandakan bahwa ada hubungan sikap dengan 

praktik hygiene saat menstruasi.
15

 Sedangkan hasil penelitian oleh 

Syukrianti Syahda (2020) dengan judul hubungan pengetahuan dan peran 

orang tua dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi di SMPN 2 

Ukui Kabupaten Pelalawan hasil penelitian (P=0,000) menunjukkan 

terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan serta peran orang tua 

terhadap personal hygiene saat menstruasi.
16

  

Berdasarkan penelitian oleh Dilla Rofiana (2019) di Pondok Pesantren 

As’ad Kota Jambi menyebutkan bahwa personal hygiene pada santriwati 

masih sangat kurang. Seperti masih rendahnya kesadaran akan perawatan 

diri yaitu mandi, penggunaan pakaian, menjaga kebersihan organ 

reproduksi dan penggunaan alat mandi secara bersama. Melihat masih 

rendahnya personal hygine remaja putri terutama pada santriwati pondok 

pesantren, serta keterbatasan sarana dan prasarana di pondok pesantren 

untuk menunjang perilaku sehat santriwati, peneliti berkeinginan untuk 

melakukan penelitian sejenis di pondok pesantren berbeda namun memiliki 

karakteristik wilayah ataupun populasi yang sama yaitu Pondok Pesantren 

Nurul Iman Kota Jambi.
17

 

Berdasarkan pangkalan data Pondok Pesantren Tahun 2020 Pondok 

Pesantren yang terdapat di Kota Jambi yaitu berjumlah 20 pesantren, salah 

satunya yaitu Pondok pesantren Nurul Iman. Pondok Pesantren Nurul Iman 

merupakan Pondok Pesantren tertua di Kota Jambi yang berdiri pada 10 

September 1915 berlokasi di Jln. K.H. Ibrahim RT.01 No.01 Kelurahan Ulu 

Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Pondok Pesantren ini terdiri 
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dari tiga jenjang pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah 

Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA).
18

 

Hasil survey awal yang dilakukan pada hari selasa 8 September tahun 

2020 di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman terdapat jumlah murid 

sebanyak 221 orang dan jumlah siswi 98 orang. Hasil wawancara terhadap 

4 orang siswi, rata-rata mengalami kejadian menstruasi saat kelas 6 SD atau 

pada umur 11 tahun. Semua siswi yang diwawancara tidak mengetahui 

tentang kesehatan reproduksi, begitupun dengan penerapan personal 

hygiene yang baik saat haid/menstruasi, yaitu pemakaian pembalut yang 

lama, penggunaan pakaian dalam yang tidak menyerap keringat, dan 

kebersihan alat genetalia. Siswi yang diwawancarai mengganti pembalut 

hanya 2 kali sehari seharusnya penggantian pembalut yang baik dan benar 

yaitu 3 sampai 4 jam sekali agar terhindar dari bau, meningkatkan 

kenyamanan dan mencegah terjadinya infeksi pada organ reproduksi. 

Sarana dan prasarana untuk mendukung perilaku personal hygiene 

remaja putri saat menstruasi di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman cukup 

memadai, seperti ketersediaan kamar mandi dan air bersih yang baik namun 

akses untuk mendapatkan informasi melalui media masih tergolong kurang. 

Hal itu dikarenakan kebijakan yang ada di MTS Pondok Pesantren Nurul 

Iman tidak memperbolehkan siswa-siswinya untuk membawa alat 

komunikasi handphone yang dapat menjangkau akses internet ke wilayah 

pondok selama masa pendidikan maupun ke ruang kelas pada saat pelajaran 

berlangsung. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MTS Nurul Iman 

karena pada saat melakukan studi pendahuluan didapatkan informasi bahwa 

belum ada penelitian terkait yang dilakukan di MTS Nurul Iman, dan juga 

tidak adanya pelajaran tentang kesehatan reproduksi terkhusus mengenai 

personal hygiene saat menstruasi, yang ada hanya pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) secara umum serta keterpaparan media informasi 

mengenai personal hygiene saat menstruasi pun tidak pernah diterima oleh 

siswi di sekolahnya baik itu dari guru, tenaga kesehatan maupun media. 
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Penyuluhan kesehatanpun yang biasanya dilakukan pemerintah tentang 

kesehatan reproduksi kepada siswa-siswi sekolah belum pernah 

dilaksanakan di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman. 

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti berkeinginan dan tertarik 

untuk melaksanakan penelitian tentang “Hubungan pengetahuan, sikap dan 

sumber informasi dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi remaja 

putri di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Jambi Tahun 2021”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Apakah ada hubungan 

pengetahuan sikap dan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene 

saat menstruasi remaja putri di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman Kota 

Jambi Tahun 2021? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan 

sikap dan sumber infomasi dengan perilaku personal hygiene saat 

menstruasi remaja putri MTS di Pondok Pesantren Nurul Iman Kota 

Jambi Tahun 2021. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang 

personal hygiene pada saat menstruasi di MTS Pondok 

Pesantren Nurul Iman Kota Jambi Tahun 2021. 

b. Mengetahui gambaran sikap remaja putri tentang personal 

hygiene pada saat menstruasi di MTS Pondok Pesantren Nurul 

Iman Kota Jambi Tahun 2021. 

c. Mengetahui gambaran sumber informasi remaja putri tentang 

personal hygiene pada saat menstruasi di MTS Pondok 

Pesantren Nurul Iman Kota Jambi Tahun 2021. 
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d. Mengetahui gambaran perilaku remaja putri tentang personal 

hygiene pada saat menstruasi di MTS Pondok pesantren Nurul 

Iman Kota Jambi Tahun 2021. 

e. Mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku personal 

hygiene saat menstruasi remaja putri di MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman Kota Jambi Tahun 2021. 

f. Mengetahui hubungan sikap dengan perilaku personal hygiene 

saat menstruasi pada remaja putri di MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman Kota Jambi Tahun 2021. 

g. Mengetahui hubungan sumber informasi dengan perilaku 

personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri MTS di 

Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Jambi Tahun 2021. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai 

bahan kajian mahasiswa mengenai hubungan pengetahuan, sikap dan 

sumber informasi dengan personal hygiene remaja saat menstruasi dan 

sebagai sumber bacaan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. 

1.4.2 Manfaat Praktik 

a. Bagi siswi MTS Pondok Pesantren Nurul Iman 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai pentingnya personal hygiene dan memberikan motivasi 

kepada siswi MTS Pondok Pesantren Nurul Iman untuk 

melaksanakan perilaku personal hygiene saat menstrusi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi prodi IKM unja 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran ataupun masukan 

kepada IKM Unja dalam peningkatan pengetahuan mahasiswa 

tentang kesehatan reproduksi remaja, juga dapat ikut serta dalam 

mempromosikan kesehatan reproduksi pada remaja. 

c. Bagi Pondok Pesantren Nurul Iman 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menggambaran kepada 

penyelenggara pendidikan untuk mengetahui pengetahuan siswi 

mengenai kesehatan reproduksi sehingga penyelenggara 

pendidikan bisa memberikan kebijakan untuk menyusun program 

tentang pendidikan kesehatan reproduksi. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

penelitian selanjutnya mengenai personal hygiene saat menstruasi 

di Pondok Pesantren. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Konsep Menstruasi 

2.1.1.1 Definisi Menstruasi 

Menstruasi atau haid adalah perdarahan yang terjadi setiap 

bulannya secara teratur dan berkala dari uterus yang menunjukkan 

bahwa telah berfungsinya secara optimal organ reproduksi. 

Menstruasi/haid ini merupakan proses alami yang terjadi pada semua 

wanita. Secara umum, wanita mengalami menstruasi pertama pada 

usia 11 sampai dengan 14 tahun tergantung pada hormonal masing-

masing individu. Siklus menstruasi normal terjadi setiap 22-35 hari, 

dengan lamanya menstruasi selama 2-7 hari.
19

 

2.1.1.2 Fisiologi Menstruasi 

Adapun fisiologi menstruasi/haid diantaranya:
20

 

a. Stadium menstruasi 

Stadium menstruasi secara wajar terjadi selama 3 sampai 7 hari. 

Terjadinya perdarahan atau haid pada stadium ini dikarenakan 

terlepasnya selaput rahim (endometrium). Dalam fase ini kadar 

hormon ovarium sangat rendah.  

b. Stadium poliferasi 

Stadium poliferasi biasanya terjadi saat darah menstruasi berhenti 

sampai hari ke-14. Dimulainya fase poliferasi yaitu terjadinya 

pertumbuhan kelenjar endometrium yang semakin cepat dan terus 

menebal dan diantara hari ke-12 sampai dengan hari ke-14 terjadi 

ovulasi atau pengelupasan sel telur dari indung telur. 

c. Stadium sekresi 

Periode setelah adanya ovulasi dan berlangsung selama 11 hari. 

Dalam fase ini, dikeluarkannya hormon progesteron sehingga 
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berpengaruh terhadap pertumbuhan endometrium untuk membuat 

keadaan rahim yang siap untuk di implantasi. 

d. Stadium pramenstruasi 

Stadium premenstruasi terjadi selama 3 hari, di endometrium 

hormon progesteron dari corpus luteum bekerja sehingga 

menyebabkan arteri spiralis memilin secara kuat. 

2.1.1.3 Faktor yang mempengaruhi menstruasi 

Menstruasi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:
20

 

a. Faktor hormon 

Menstruasi pada perempuan biasanya disebabkan oleh beberapa 

hormon yaitu Follicle Stimulating Hormone yang dikeluarkan oleh 

hipofisis, Luteinizing Hormone yang dihasilkan oleh hipofisis, dan 

hormon estrogen, progesteron yang dihasilkan oleh sel telur. 

b. Faktor enzim 

Terjadinya perdarahan endometrium (menstruasi) yang diakibatkan 

oleh enzim hidrolik pada endometrium akan merusak sel-sel yang 

memiliki peran sebagai sintesis protein sehingga terganggunya 

metabolisme tubuh.  

c. Faktor vaskuler 

Terjadi perdarahan menstruasi dikarenakan adanya endometrium 

yang beregresi didalam vena dan saluran yang menghubungkannya 

dengan arteri. 

d. Faktor prostaglandin 

Prostaglandin F2 dan E2 banyak terkandung di dalam endometrium, 

desintegrasi endometrium menyebabkan prostaglandin terlepas 

sehingga berkontraksinya myometrium dan terjadilah perdarahan 

menstruasi. 

2.1.1.4 Siklus Menstruasi 

Siklus menstruasi merupakan lamanya menstruasi yang sedang 

dialami dengan waktu menstruasi berikutnya. Lamanya siklus 

menstruasi yang normal yaitu 28 hari dengan dikurangi atau ditambah 
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dua sampai tiga hari. Siklus menstruasi bisa berbeda pada perempuan 

yang normal dan sehat. Keteraturan siklus ini dimulai apabila 

perempuan telah berusia 25 tahun. Siklus dalam menstruasi 

berhubungan terhadap pembentukan endometrium dan sel telur.
21

  

Tahap siklus menstruasi diantaranya:
22

  

a. Bagian pertama dari siklus menstruasi yaitu ovarium 

menghasilkan sedikit estrogen, sehingga menjadikan tumbuhnya 

lapisan darah dan jaringan tebal disekitar endometrium dan 

selanjutnya terjadi ovulasi. 

b. Bagian berikutnya dari siklus menstruasi adalah diantara 

pertengahan sampai terjadi menstruasi selanjutnya, tubuh 

perempuan akan memproduksi hormon progesteron yang 

mempersiapkan uterus untuk terjadinya kehamilan.  

2.1.1.5 Gangguan Menstruasi 

Gangguan menstruasi adalah kelainan perdarahan menstruasi, 

terkait dengan panjang dan lama siklus, jumlah darah siklus, serta 

nyeri. Selain itu, gangguan menstruasi pada seorang wanita bisa 

disebabkan karena hormon yang tidak seimbang, infeksi, struktur 

organ reproduksi yang bermasalah, dan faktor lainnya.
23

 

Berbagai gangguan atau keluhan menstruasi yang sering 

perempuan  alami yaitu:
24

 

a. Kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan saat 

menstruasi 

1) Hipermenorea 

Merupakan kejadian menstruasi yang waktunya melebihi 

batas normal yaitu lebih dari tujuh hari. 

2) Hipomenorea 

Merupakan kejadian menstruasi yang kurang dari waktu 

normal. 

b. Gangguan pada siklus  

1) Polimenorea 
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Merupakan siklus menstruasi kurang dari 21 hari yang 

dipengaruhi oleh faktor hormonal. 

2) Oligomenorea 

Merupakan siklus menstruasi yang lebih atau lewat dari 35 

hari. 

3) Amenorea 

Yaitu selama 3 bulan berturut-turut tidak terjadinya 

menstruasi. 

c. gangguan atau kelainan lain yang berhubungan dengan menstruasi 

1) Dismenorea 

Merupakan nyeri pada bagian bawah perut yang terjadi 

sebelum dan saat menstruasi juga kerap kali disertai dengan 

datangnya rasa mual.  

2) Sindroma premenstrual 

Merupakan keluhan yang muncul sebelum hari terjadi 

menstruasi dan hilang sesudah terjadinya menstruasi. Hal ini 

disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron.  

3) Amenore 

Amenore merupakan suatu keadaan dimana pada saat usia 

subur perempuan tidak mengalami menstruasi. 

4) Endometriosis 

Merupakan kondisi terdapatnya jaringan endometrium 

(lapisan terdalam uterus) yang tumbuh di luar uterus yang 

menyebabkan nyeri dan perdarahan yang tidak teratur. 

2.1.2 Konsep Teori Perilaku Personal Hygiene 

2.1.2.1 Definisi Perilaku 

Yaitu segala bentuk tindakan atau kegiatan manusia baik yang bisa 

dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku berawal dari 

dorongaan dalam diri individu yang mana menjadi respon individu 

tersebut terhadap rangsangan yang ada dari dalam maupun luar dirinya.
10

 

Perilaku juga suatu hasil dari berbagai jenis pengalaman serta interaksi 
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manusia terhadap lingkungannya yang terealisasi dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan tindakan.
25

  

Perilaku merupakan fungsi dari karakteristik individu dan 

lingkungannya. Karakteristik individu mencakup beberapa faktor seperti 

sifat, keperibadian, persepsi dan sikap yang satu sama lain saling 

berinteraksi termasuk faktor lingkungan turut serta dalam pembentukan 

perilaku. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan perilaku, bahkan pengaruhnya lebih kuat dari karakteristik 

individu..
26

  

2.1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Lawrence Green (1980) menyebutkan perilaku manusia didasari 

oleh tiga faktor, yaitu sebagai berikut:
26

 

a. Faktor Predisposisi (predisposing factor) 

Faktor predisposisi merupakan faktor utama atau mendasar 

terciptanya perilaku pada diri individu atau kelompok, faktor 

predisposisi meliputi beberapa unsur yaitu unsur pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, nilai (norma, pengalaman, sosial), serta 

demografi. 

b. Faktor Pemungkin (enabling factor) 

Merupakan faktor yang mendukung dan memfasilitasi 

perilaku seseorang. Adapun yang tergolong kedalam faktor ini 

yaitu ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya 

kesehatan berupa tenaga kesehatan, yang semuanya ini 

menjadikan seseorang atau masyarakat untuk berperilaku sehat. 

c. Faktor Penguat (reinforcing factor) 

Merupakan penguat terjadinya perilaku seseorang. Adapun 

yang tergolong pada faktor ini yaitu dukungan dari keluarga, 

teman ataupun petugas kesehatan. 

2.1.2.3 Perilaku Kesehatan 

Adalah suatu respon individu tentang tindakan berhubungan 

dengan perilaku sakit dan penyakit, pandangan mengenai sistem 
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pelayanan kesehatan, serta pola hidup individu..Perilaku sehat adalah 

tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara..dan meningkatkan 

kesehatannya termasuk pencegahan penyakit, perawatan kebersihan diri, 

penjagaan kebugaran tubuh melalui olah raga dan makan makanan 

bergizi. Perilaku sehat ini diperlihatkan oleh individu yang merasa dirinya 

sehat meskipun secara medis belum tentu mereka benar-benar sehat.
25

  

2.1.2.4 Bentuk-bentuk Perilaku Kesehatan 

Berikut beberapa bentuk perilaku kesehatan, yaitu:
26

  

a. Perilaku sakit dan penyakit 

Merupakan perilaku mengenai seperti apa individu 

merespon rasa sakit dan penyakit yang dialaminya yang terdiri 

dari respon yang berasal dari dalam dirinya ataupun dari luar, baik 

itu respon pasif (sikap, pengetahuan dan pandangan) juga respon 

aktif (tindakan). 

b. Perilaku sakit  

Perilaku sakit adalah pengetahuan dan keterampilan 

individu mengenai penyebab penyakit, semua tindakan yang 

dilaksanakan oleh individu yang merasa dirinya sakit, dan upaya 

untuk mencegah penyakit. 

c. Perilaku peran sakit 

Perilaku peran sakit merupakan berbagai upaya tindakan 

yang dilaksanakan oleh individu yang sedang mengalami sakit 

untuk mendapatkan kesembuhan. 

d. Perilaku pencegahan penyakit 

Perilaku pencegahan penyakit adalah respons individu 

terhadap pencegahan suatu penyakit, juga termasuk tindakan 

untuk tidak menularkan penyakit ke orang lainnya. 

e. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan 

Perilaku adalah respon seseorang mengenai sistem 

pelayanan kesehatan yang tersedia bisa itu pelayanan kesehatan 

secara tradisional ataupun moderen yang mana respon tersebut 
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terwujud dalam pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang dalam 

pemanfaatan fasilitas kesehatan, kesediaan tenaga kesehatan 

maupun penggunaan obat-obatan. 

2.1.2.5 Perilaku Personal Hygiene 

a. Personal Hygiene secara umum 

1) Pengertian  

Adalah aktivitas atau praktik untuk membersihkan semua 

anggota tubuh yang memiliki tujuan untuk merawat kebersihan 

dan menjaga kesehatan. Hygiene mencakup perawatan rambut, 

rongga mulut, gigi, kuku, kulit, mata, hidung, telinga, dan area 

genetalia.
27

  

2) Tujuan Personal hygiene 

Personal hygiene memiliki tujuan sebagai berikut:
27

 

a) Upaya dalam pencegahan penyakit 

b) Upaya menjaga kebersihan diri 

c) Upaya dalam peningkatan kepercayaan diri 

d) Meningkatkan derajat kesehatan  

3) Dampak masalah hygiene personal 

Berikut dampak yang akan muncul masalah personal hygiene, 

yaitu :
28

 

a) Dampak fisik 

Dampak pada fisik yang biasa dialami yaitu permasalahan 

kulit, mata, telinga, mulut, kuku dan gangguan pada 

anggota tubuh lainnya termasuk pada organ reproduksi. 

b) Dampak psikososial 

Masalah sosial yang berkaitan dengan hygiene menstruasi 

yaitu adanya kelainan terhadap kepercayaan diri, 

kurangnya aktualisasi diri, hilangnya rasa nyaman, dan 

gangguan interaksi sosial lainnya.  

b. Personal hygiene pada remaja saat menstruasi 

1) Pengertian 
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Personal hygiene adalah suatu upaya dalam pemeliharaan 

dan perawatan kebersihan seluruh anggota tubuh termasuk organ 

reproduksi. Saat menstruasi pembuluh darah didalam rahim 

mudah sekali terluka, maka dari itu personal hygiene merupakan 

hal yang begitu penting dilaksanakan agar terbebas dari disfungsi 

organ reproduksi.
29

   

2) Tujuan personal hygiene saat menstruasi 

personal hygiene menstruasi bertujuan untuk menjaga 

kebersihan seseorang pada saat menstruasi agar terhindar dari 

gangguan fisik dan  psikis.
27

  

3) Pelaksanaan personal hygiene 

Pada saat menstruasi, hal yang penting dilakukan remaja putri, 

yaitu:
27

  

a) Perawatan wajah dan kulit 

Wajah merupakan bagian yang paling sensitif bagi 

seorang remaja terutama remaja putri. Masalah yang 

sering terjadi pada remaja yaitu timbulnya jerawat terkait 

dengan penampilan mereka dan pada saat menstruasi kerja 

dari kelenjar sebaseus akan meningkat sehingga produksi 

keringat meningkat. 

b) Perawatan rambut 

Kebersihan rambut merupakan hal yang sangat 

penting untuk dijaga karena pada saat menstruasi kulit 

kepala sangat berminyak sehingga akan mempermudahkan 

munculnya ketombe dan mikroorganisme pada kulit 

kepala. 

c) Kebersihan tubuh 

Saat menstruasi kebersihan tubuh juga sangat perlu 

untuk dilakukan, dan dianjurkan untuk mandi dalam sehari 

mandi 2 kali, dan ketika mandi organ reproduksi luar 

penting untuk membersihkannya secara baik dan cermat. 
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Cara membersihkan daerah kewanitaan yang terbaik ialah 

membasuhnya dengan air bersih, satu hal yang harus 

diperhatikan dalam membasuh daerah kewanitaan 

terutama setelah buang air besar (BAB) yaitu dengan 

membasuhnya dari arah depan (vagina) ke belakang 

(anus) bukan sebaiknya, karena apabila terbalik arah 

membasuhnya, maka kuman dari daerah anus akan 

terbawa ke depan dan dapat masuk ke dalam vagina 

sehingga menimbulkan infeksi. 

d) Kebersihan pakaian  

Mengganti pakaian setiap hari sangatlah penting 

terutama pakaian dalam, gunakan pakaian dalam yang 

kering dan menyerap keringat karena pakaian dalam yang 

basah akan mempermudah tumbuhnya jamur. Pemakaian 

celana yang terlalu ketat juga dihindari, karena hal ini bisa 

menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab dan 

iritasi. 

e) Penggunaan pembalut 

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 penyakit pada saluran 

reproduksi dan penggunaan pembalut saat menstruasi yang 

baik yaitu penggantian secara teratur setiap kali buang air 

kecil atau 4 sampai 5 kali dalam sehari. 

2.1.2.6 Akibat Tidak Melakukan Personal Hygiene Saat Menstruasi 

Kurangnya kebersihan pada saat menstruasi akan mengakibatkan:
30

 

a. Gatal pada kulit vagina 

b. Permukaan vagina menjadi radang 

c. Keputihan (fluor albus) 

d. Bagian perut terasa sakit dan perih 
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e. Terjadinya demam panas 

2.1.3 Konsep Teori Kesehatan Reproduksi Remaja 

2.1.3.1 Definisi Remaja 

Masa remaja merupakan suatu periode kehidupan seseorang 

yang mana terjadi pembentukan psikologis dalam penentuan jati diri. 

Individu saat remaja, mulai mengkonsepkan diri dengan standar 

pribadi, dan mengeksplor ciri-ciri abstrak pada dirinya.
31

  

Peristiwa terpenting dan alamiah yang dialami remaja yaitu 

datangnya menarke atau sering juga disebut dengan haid pertama. 

Terjadi perubahan pada remaja baik itu secara fisik maupun psikis 

pada usia ini yang mana telah terjadinya reproduksi hormon seksual 

dan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan sistem 

reproduksi.
23

   

2.1.3.2 Pemeliharaan Organ Reproduksi Remaja Perempuan 

Untuk memelihara organ dan sistem reproduksi remaja wanita 

adalah dengan cara berikut:
31

  

a. penggunaan pakaian dalam yang daya serap keringatnya baik 

b. Hindari penggunaan celana yang terlalu ketat 

c. Menggunakan pembilas vagina yang sewajarnya 

d. Tidak memasukkan benda asing ke dalam alat genetalia 

(vagina) 

menstruasi membuat rahim sangat mudah terinfeksi sehingga 

perawatan dan pemeliharaan pada organ reproduksi sangat perlu untuk 

dilaksanakan. Penggunaan pembalut tidak diperbolehkan digunakan 

lebih dari empat jam atau sesering mungkin harus diganti agar 

kebersihan selalu terjaga karena bakteri bisa masuk sehingga 

mendatangkan penyakit reproduksi.
31

  

2.1.3.3 Faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja 

Berikut hal yang menjadi pengaruh tidak baik terhadap 

kesehatan reproduksi dan kesehatan lainnya pada remaja yaitu:
23

   

a. Masalah kesehatan gizi 
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1) Kurang gizi kronis dan anemia 

2) Remaja putri yang mengalami pertumbuhan yang 

terlambat 

b. Masalah pendidikan 

1) Rendahnya pendidikan 

2) Buta huruf 

c. Masalah pekerjaan dan lingkungan 

1) Hal yang dapat mengganggu kesehatan remaja adalah 

lingkungan dan susunan yang tidak mempertimbangkan 

kesehatan remaja. 

2) Lingkungan sosial yang tidak sehat akan menghambat, 

serta dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis, serta 

emosional remaja. 

d. Masalah seks 

1) Bimbingan yang kurang untuk bersikap baik atau 

positif yang berhubungan dengan seksualitas. 

2) Adanya mitos yang tidak benar mengenai permasalahan 

seksualitas dan tidak diimbangi dengan pengetahuan 

yang cukup. 

3) Ketergantungan dan penyalahgunaan NAPZA yang 

berakibat terjadinya penularan HIV/AIDS. 

4) Kehamilan yang tidak diinginkan remaja 

5) Penyimpanan perilaku seksualitas 

e. Masalah kesehatan reproduksi 

1) Hilangnya peluang untuk pengembangan diri 

2) Ketidakmatangan secara fisik dan psikis 

3) Pada kehamilan remaja yang berisiko akan terjadinya 

komplikasi, janin lebih besar, dan kematian remaja 

4) Risiko pelaksanaan aborsi yang berbahaya. 

2.1.3.4 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja 
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Program Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) adalah hasil dari 

pengembangan misi program Keluarga Berencana Nasional, yaitu 

menyiapkan sumber daya manu      sia berkualitas, program ini 

memiliki tujuan untuk membantu remaja agar mempunyai 

pengetahuan, persepsi, sikap dan perilaku menuju kehidupan yang 

sehat dan bertanggung jawab dengan program promosi kesehatan, 

advokasi, komunikasi kesehatan, pelayanan konseling, dan kegiatan-

kegiatan lain yang positif.
31

  

Berikut beberapa hal yang menjadi landasan pembentukan 

konseling pada remaja diantaranya:
31

  

a. Remaja mempunyai hak rahasia terhadap kehidupan 

reproduksinya 

b. Remaja berkesempatan untuk memutuskan dan bertindakan 

tanpa adanya tekanan serta paksaan dari pihak manapun. 

c. Remaja diharapkan dapat melindungi diri kehamilan yang tidak 

diinginkan (KTD) dan dari penyakit menular seksual. 

2.1.4 Konsep Teori Pengetahuan 

2.1.4.1 Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan informasi yang didapat atau dimiliki 

individu dan terbentuk apabila individu tersebut telah melaksanakan 

penginderaan pada suatu objek. Apabila individu tidak bepengetahuan 

maka individu tersebut tidak memiliki dasar dalam menentukan 

tindakan terhadap suatu masalah dan pengambilan keputusan.
26

 

Kognitif/pengetahuan adalah hal yang berpengaruh untuk 

membentuk perilaku individu, sebelum  individu membentuk perilaku 

baru di dalam diri individu tersebut terjadi langkah yang teratur seperti 

mengetahui terlebih dahulu terhadap informasi yang didapat 

(stimulus), memiliki ketertarikan pada stimulus, mempertimbangkan 

baik dan buruknya stimulus tersebut untuknya, dan mulai berusaha 

berperilaku baru, dan tahap terakhir yaitu individu tersebut sudah 
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menerapkan perilaku yang telah sesuai dengan persepsi dan sikapnya 

pada stimulus.
32

 

 

2.1.4.2 Macam Pengetahuan 

Pengetahuan terdapat empat macam, yaitu sebagai berikut:
26

  

a. Pengetahuan Faktual 

Faktual merupakan pengetahuan yang bersifat informasi 

terpisah atau hal mendasar yang ada pada suatu bidang ilmu. 

Pengetahuan faktual terdapat dua macam yaitu pertama 

pengetahuan yang mencakup tentang orang, kejadian, waktu 

dan informasi lainnya yang bersifat jelas dan kedua 

pengetahuan tentang terminology yaitu melingkupi 

pengetahuan tentang simbol atau tanda tertentu yang bersifat 

verbal ataupun non verbal.  

b. Pengetahuan Konseptual 

Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang 

menandakan adanya hubungan atau ikatan antara hal 

mendasar dalam pola yang besar dan segalanya memiliki 

peranan yang sama. Konseptual terdiri dari bagan, pemikiran, 

dan teori baik  tersirat ataupun tersurat.  

c. Pengetahuan Prosedural 

Prosedural adalah pengetahuan yang berisi langkah-

langkah atau tahapan mengenai bagaimana mengerjakan 

sesuatu, baik yang bersifat baru ataupun  rutin.  

d. Pengetahuan Metakognitif 

Metakognitif mencakup pengetahuan mengenai 

pemahaman secara keseluruhan. bersamaan dengan 

perkembangannya, seseorang dapat dikatakan baik dalam 

proses pembelajaran apabila seseorang tersebut sadar akan 

pikirannya dan semakin tahu tentang pemahaman yang 

didapat. 
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2.1.4.3 Tingkat Pengetahuan 

Terdapat 6 tingkatan pengetahuan, diantaranya:
25

  

a. Tahu  

Tahu adalah tingkat pengetahuan paling rendah atau 

dasar yang memiliki arti sebagai pengingat suatu subtansi 

yang sudah dipelajari. Kata kerja untuk menilai jika 

seseorang tahu apa yang sedang dipelajari yaitu: 

menjabarkan, menyebutkan dan menjelaskan. 

b. Memahami  

Adalah keterampilan untuk menjabarkan secara baik 

mengenai materi yang diketahui dan dapat memahami 

materi tersebuat dengan baik. Misalnya, seseorang yang 

mengerti suatu objek atau harus bisa menyampaikan 

mengapa pentingnya berolahraga.  

c. Aplikasi  

Aplikasi adalah keterampilan untuk menerapkan atau 

mengaplikasikan materi yang sudah dipelajari pada keadaan 

yang sesungguhnya. Misal seseorang yang telah 

mendapatkan informasi bahwa berolahraga itu penting dan 

seseorang tersebut mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

d. Analisis  

Analisis merupakan suatu keterampilan untuk 

menguraikan informasi yang didapat sehingga informasi 

tersebut dapat dicerna dengan baik.  

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis merupakan keterampilan untuk melakukan 

penghubungan dalam bentuk satu kesatuan yang baru dan 

utuh. Misalnya dapat membentuk, menggagaskan, 

merancang, dan membangun. 

f. Evaluasi  
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Adalah keterampilan menilai dan menjustifikasi suatu 

informasi. Hasil dari penilaian tersebut menggunakan tolak 

ukur yang sudah ada ataupun berdasarkan pada kategori 

yang ditetapkan sendiri. 

2.1.4.4 Faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap 

pengetahuan yaitu:
33

 

a. Faktor internal 

1) Pendidikan 

Merupakan edukasi yang disampaikan individu 

kepada orang lain yang bertujuan untuk penambahan 

dan peningkatan pengetahuan. Secara umum, 

tingginya pendidikan seseorang akan mempengaruhi 

infomasi yang akan diterima oleh seseorang tersebut. 

2) Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan suatu aktivitas atau 

kegiatan seseorang yang bertujuan untuk 

meningkatkan perekonomian keluarga. Pengetahuan 

seseorang berpengaruh dari faktor pekerjaan, 

seseorang yang bekerja mempunyai pengetahuan yang 

baik daripada seseorang yang berdiam diri dirumah 

saja. 

3) Usia 

Semakin cukup umur seseorang, maka 

kemampuan seseorang tersebut akan lebih baik dalam 

menyerap informasi atau pengetahuan yang diterima. 

b. Faktor eksternal 

1) Lingkungan 

Merupakan suatu keadaan yang berada disekitar 

manusia dan berpengaruh terhadap pembentukan 

perilaku individu maupun kelompok. 
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2) Budaya 

Kepercayaan atau sosial budaya yang terjadi di 

masyarakat dapat berpengaruh pada sikap seseorang 

dalam penerimaan informasi yang diberikan. 

2.1.4.5 Proses Adopsi Perilaku Pengetahuan 

Terjadi proses yang sistematis sebelum seseorang mengadopsi 

perilaku baru yaitu:
25

  

a. Awareness  

Dimana seseorang memiliki kesadaran terhadap stimulus 

atau objek yang diberikan. 

b. Interest  

Pada tahap ini sikap seseorang sudah mulai muncul dan 

seseorang tersebut merasa tertarik pada suatu objek 

tertentu. 

c. Evaluation  

Merupakan penilaian seseorang berkaitan dengan benar dan 

salahnya hal tersebut untuk dirinya. Stimulus ini 

menandakan bahwa sikap seseorang berada pada tahap 

yang bagus. 

d. Trial  

Dimana seseorang mulai berupaya untuk melaksanakan 

sesuatu sesuai atas kehendak dari dalam dirinya. 

e. Adoption  

Seseorang sudah mengadopsi perilaku baru sejalan dengan 

pengetahuan dan persepsinya terhadap stimulus yang ada. 

2.1.5 Konsep Teori Sikap 

2.1.5.1 Pengertian 

Sikap secara fakta memperlihatkan adanya keterkaitan terhadap 

respon, yang mana sikap merupakan respon tertutup individu terhadap 

suatu rangsangan atau objek, yang berasal dari dalam ataupun luar 

dirinya sehingga hasilnya tidak bisa dilihat secara langsung.
26
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2.1.5.2 Komponen Sikap 

Berikut beberapa komponen sikap, diantaranya:
25

  

a. Keyakinan (kepercayaan), gagasan, dan rancangan pada 

suatu objek 

b. Kecenderungan untuk bertindak 

c. Evaluasi dan tingkat emosional terhadap suatu objek 

Pembentukan sikap dilandasi oleh ketiga komponen diatas yang 

mana dalam penentuan sikap tersebut ada peran penting dari 

pengetahuan, pikiran, persepsi, dan emosional. 

2.1.5.3 Tingkatan Sikap 

Terdapat beberapa tingkatan sikap, yaitu:
26

  

a. Menerima  

Menandakan seseorang menerima, memperhatikan dan 

mempertimbangkan informasi yang didapat. 

b. Merespon  

Merespon diartikan sebagai apabila ditanya oleh seseorang, 

maka memberikan pendapat atau jawaban, dan mau 

mengerjakan apabila diberikan tugas. 

c. Menghargai  

Menghargai diartikan sebagai mempengaruhi orang lain 

untuk mau berdiskusi mengenai suatu permasalahan. 

d. Tanggung Jawab  

Tingkatan yang paling tinggi yaitu tanggung jawab atas 

semua yang sudah ditentukan seseorang dengan 

konsekuensi yang akan dihadapi. 

2.1.5.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap 

Dalam pembentukan sikap terdiri dari beberapa faktor yang 

turut berperan, diantaranya:
34

 

a. Pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi seseorang tentunya dapat berpengaruh 

terhadap sikap seseorang tersebut dalam menerima ataupun 
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merespon stimulus yang diberikan. Pengalam pribadi yang 

dialami oleh Individu akan menentukan sikap apa yang diberikan 

oleh individu tersebut baik itu bersifat positif ataupun negatif. 

b. Pengaruh penting dari orang lain 

Seseorang yang berada disekitar individu termasuk 

seseorang yang berarti khusus bagi individu tersebut adalah salah 

satu faktor sosial yang turut serta dalam pembentukan sikap 

individu. 

c. Pengaruh kebudayaan 

Pembentukan sikap seseorang dipengaruhi oleh kebudayaan 

atau kepercayaan. Seseorang berada di lingkungan budaya yang 

masih menganut tradisi mempercayai mitos-mitos yang dapat 

berdampak buruk bagi kesehatan, seperti persalinan tidak dengan 

tenaga kesehatan yaitu dengan dukun beranak tanpa adanya 

pengawasan tenaga kesehatan atau bidan, maka sangat 

memungkinkan seseorang tersebut akan memiliki sikap yang 

negatif sesuai dengan permasalahan tersebut.  

d. Media massa   

Media massa berpengaruh besar terhadap pembentukan 

sikap ataupun pandangan seseorang, hal itu dikarenakan media 

massa merupakan sarana komunikasi dan informasi dan sangat 

mudah untuk diakses, media massa berisikan pesan-pesan yang 

bersifat persuasif sehingga berdampak pada sikap seseorang baik 

itu ke arah yang positif maupun negatif.    

2.1.6 Sumber Informasi 

2.1.6.1 Sumber informasi saat menstruasi 

a. Sumber informasi orang tua 

Peran keluarga terutama ibu dalam kesehatan yaitu 

memberikan pengetahuan kepada putrinya tentang masalah 

kesehatan terutama pada kesehatan reproduksi. Pengetahuan 

tersebut salah satunya adalah mengenai datangnya haid pertama 
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agar remaja dapat mempersiapkan dirinya. Dukungan orang tua 

sebagai sumber informasi pertama remaja memiliki pengaruh dan 

berperan penting dalam pembentukan perilaku kesehatan remaja.
28

  

b. Sumber informasi guru 

Remaja putri penting untuk mendapatkan informasi melalui 

guru di sekolah. Guru merupakan pemberi informasi pertama di 

sekolah setelah orang tua, sehingga guru dapat memberikan 

informasi tentang praktik personal hygiene saat menstruasi kepada 

siswinya. Sehingga siswi yang sudah terpapar informasi tersebut 

akan berdampak positif terhadap perilakunya.
35

  

c. Sumber informasi media massa 

Informasi yang didapat dari media massa saat ini lebih 

terbuka dan luas untuk mengangkat masalah kesehatan reproduksi 

perempuan termasuk menstruasi. Iklan-iklan yang berkaitan 

dengan menstruasi, baik iklan tentang pembalut, obat-obatan yang 

berkaitan dengan masalah gangguan menstruasi sudah banyak di 

tayangkan, baik itu dari media cetak, elektronik maupun sosial 

media.
34

  

d. Sumber informasi teman sebaya 

Teman sebaya memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

kehidupan sosial remaja, hal itu dikarenakan remaja banyak 

menghabiskan waktunya untuk berinteraksi sosial dengan 

temannya lebih banyak.
35

 

2.1.7 Faktor yang berhubungan dengan perilaku personal hygiene saat 

menstruasi 

Berikut faktor yang berhubungan terhadap perilaku saat menstruasi 

diantaranya: 

2.1.7.1 Pengetahuan 

Apabila pengetahuan remaja putri baik pada saat menstruasi, 

maka remaja akan memiliki kesiapan untuk menempuh dan 

menanggulangi apabila terjadi permasalahan pada saat 
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berlangsungnya menstruasi. Jika masalah tersebut tidak diikuti oleh 

pengetahuan yang benar, maka akan menimbulkan gangguan fisik 

maupun psikis pada remaja dan apabila peristiwa menstruasi 

diimbangi oleh pengetahuan yang baik, maka remaja tersebut 

memiliki respon yang postif pada saat menstruasi.
36

  

Pengetahuan remaja putri tentang hygiene menstruasi 

berpengaruh terhadap perilaku personal hygiene ataupun perawatan 

diri Ketika menstruasi. Pengetahuan yang kurang tentang hygiene 

menstruasi dapat menyebabkan terjadinya keputihan yang berlebihan 

dan organ kewanitaan yang gatal dan bau. Sebaliknya jika remaja 

mempunyai pengetahuan baik tentang hygiene saat menstruasi maka 

kebersihan diri dan organ reproduksi remaja akan terjaga dan 

terhindar dari penyakit.
37

  

Hasil penelitian oleh Junita (2016) yang berjudul perilaku 

remaja putri terhadap personal hygiene pada masa menstruasi di 

SMPN 2 Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil 

penelitian menggunakan uji chi square menyatakan bahwa ada 

hubungan signifikan antara pengetahuan remaja putri (Pvalue = 0,026 

OR=0,273) dengan personal hygiene pada saat menstruasi. Hal ini 

menandakan remaja putri yang memiliki pengetahuan baik 

mempunyai peluang sebesar 0,273 kali melakukan hygiene menstruasi 

dibandingkan dengan remaja putri yang berpengetahuan kurang 

baik.
38

  

2.1.7.2 Sikap 

Sikap memiliki pengaruh terhadap perilaku personal hygiene 

remaja putri saat menstruasi, remaja yang memiliki sikap positif akan 

secara langsung dapat memotivasi remaja putri tersebut untuk 

berperilaku hygiene menstruasi atau perawatan diri saat menstruasi.
29

 

Hasil penelitian Reni Puspita (2018) dengan judul penelitian 

hubungan sikap dengan tindakan personal hygiene saat menstruasi 

pada siswi kelas VIII di SMPN 1 Masaran berdasarkan hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

sikap siswi (Pvalue= 0,000) dengan tindakan remaja putri terhadap 

personal hygiene saat menstruasi.
39

 dan Hasil penelitian Mukarramah 

(2020) dengan judul penelitian hubungan pengetahuan dan sikap 

remaja putri terhadap perilaku personal hygiene saat menstruasi hasil 

penelitian menandakan bahwa ada hubungan sikap remaja putri 

(Pvalue= 0,000) dengan perilaku hygiene saat menstruasi.
40

  

2.1.7.3 Sumber Informasi 

Sumber informasi memiliki hubungan dengan perilaku hygiene 

menstruasi. Informasi yang sedikit sekali didapat oleh remaja tentang 

hygiene menstruasi akan mempengaruhi perilaku remaja tersebut. 

proses terbentuknya pengetahuan terdiri dari tiga bagian, yakni proses 

mendapatkan informasi, evaluasi dan transformasi.
29

 

Hasil penelitian Syukrianti (2020) dengan judul penelitian 

hubungan pengetahuan dan peran orang tua (ibu) dengan perilaku 

personal hygiene saat menstruasi di SMPN 2 Ukui Kabupaten 

Pelalawan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

kuat antara peran ibu (Pvalue= 0,000) terhadap perilaku hygiene 

menstruasi, yang mana orang tua (ibu) merupakan sumber informasi 

pertama yang didapat oleh remaja putri saat menstruasi.
16

 

Hasil penelitian oleh Aulia (2019) dengan judul penelitian 

hubungan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene pada 

remaja putri saat menstruasi hasil penelitian menggunakan uji chi 

square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara berbagai 

sumber informasi yaitu orang tua (Pvalue= 0,000), guru (Pvalue= 

0,0001), saudara perempuan (Pvalue= 0,000), teman sebaya (Pvalue= 

0,007), media massa (Pvalue= 0,000), dan tenaga kesehatan (Pvalue= 

0,000) dengan perilaku hygiene Smenstruasi.
35

 

2.1.7.4 Tenaga Kesehatan 

Peran Tenaga kesehatan terhadap perilaku hygiene menstruasi 

penting untuk bisa menambah pengetahuan remaja putri saat 
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menstruasi/haid. Selain itu, informasi yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan kepada remaja putri mengenai kebersihan saat menstruasi 

adalah suatu yang penting dalam pendidikan kesehatan, sehingga 

remaja putri akan terus berperilaku hygiene yang baik saat 

menstruasi.
35

 

2.1.7.5 Fasilitas 

Personal hygiene saat menstruasi memiliki pengaruh terhadap 

PHBS remaja putri baik dirumah maupun sekolah. Personal hygiene 

membutuhkan sarana prasarana dan lingkungan yang bersih dan sehat 

agar tercapainya perilaku personal hygiene yang baik saat 

menstruasi.
41

 

2.1.7.6 Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga sangat membantu dan mempengaruhi 

hygiene menstruasi remaja putri. Adanya dukungan dari keluarga 

terutama ibu yang memiliki peran yang penting dan diikuti oleh 

saudara perempuan untuk memberikan pengetahuan mengenai 

hygiene menstruasi sehingga terjadi pelaksanaan tindakan dan 

perilaku yang baik oleh remaja putri saat menstruasi.
41

 

2.1.7.7 Budaya 

Kepercayaan atau budaya mempengaruhi pengetahuan 

seseorang dimana sistem sosial budaya yang ada di lingkungan 

masyarakat akan berpengaruh terhadap pengetahuan yang diterima 

oleh remaja. Secara tidak langsung kepercayaan seseorang juga 

mempengaruhi personal hygiene saat menstruasi.
42
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2.2 Kerangka Teori 

Pada penelitian ini digambarkan dengan kerangka teori sebagai berikut: 

Faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Teori Precede proceed 

Sumber: Lawrence Green (1980)  

1. Faktor Predisposisi 

a. Pengetahuan 

b. Sikap 

c. Nilai  

(tradisi, norma, 

sosial, 

pengalaman) 

d. Kepercayaan 

e. Demografi 

 

2. Faktor Pendukung 

a. Fasilitas 

Kesehatan 

b. Sumber daya 

kesehatan 

 

3. Faktor Penguat 

a. Dukungan 

sosial 

(keluarga, 

teman ) 

b. Sumber 

Informasi 

Perilaku yang 

mempengaruhi 

Kesehatan 

seseorang 

 

Promosi 

Kesehatan 

 

 

Pendidikan 

Kesehatan 

 

 

Kebijakan 

Peraturan 

Organisasi 
 

 

Perilaku 

dan gaya 

hidup 

Lingkungan 
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2.3 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep pada penelitian ini sebagai berikut: 

Independen         

 

 Dependen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 kerangka konsep penelitian 

2.4 Hipotesis  

1. Ha : Ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku personal 

hygiene saat menstruasi pada remaja putri di MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman Kota Jambi Tahun 2021. 

2. Ha : Ada hubungan antara sikap dengan perilaku personal hygiene 

saat menstruasi pada remaja putri di MTS Pondok Pesantren Nurul 

Iman Kota Jambi Tahun 2021. 

3. Ha : Ada hubungan antara sumber informasi dengan perilaku 

personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di MTS Pondok 

Pesantren Nurul Iman Kota Jambi Tahun 2021. 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

 

Sikap 

 

Sumber Informasi 

 

Perilaku Personal Hygiene 

saat Menstruasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian kuantitatif 

menggunakan desain deskriptif analitik, yaitu menggambarkan hubungan antar 

variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 

metode cross sectional yang merupakan bentuk rancangan penelitian dengan 

melakukan pengamatan atau pengukuran pada saat bersamaan (pada satu 

waktu) antara variabel independen dengan variabel dependen.
25

  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian yaitu di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Jambi 

dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 2021. 

3.3 Subjek Penelitian 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah subjek penelitian yang akan diteliti secara 

keseluruhan.
25

 Populasi pada penelitian yaitu seluruh siswi kelas VII, VIII 

dan IX MTS Pondok Pesantren Nurul Iman sebanyak 98 orang. 

3.3.1.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil dengan 

menggunakan Teknik tertentu sehingga populasi terwakilkan.
43

 Sampel 

pada penelitian ini yaitu siswi kelas VII A, VIII A,B dan IX A di MTS 

Pondok Pesantren Nurul Iman. Adapun besar sampel untuk penelitian ini 

dihitung menggunakan rumus Lameshow, yaitu:  

  N. (Z1-α/2)
2
.P.(1-P) 

     d
2 

(N-1) + (Z1-α/2).P.(1-P) 

Keterangan :  

n        = Besar Sampel  

N       = Besar Populasi (98) 

Z1-α/2  = Nilai Z derajat kemaknaan (95% = 1,96) 

n =
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d = Deviasi (Derajat penyimpangan terhadap populasi yang 

diinginkan yaitu 10%) atau 0,1 

P       = Proporsi perkiraan 0,5 (1-P= 0,5) 

 

Perhitungan: 

N. (Z1-α/2)
2
.P.(1-P) 

     d
2 

(N-1) + (Z1-α/2)
2
.P.(1-P) 

            98 × (1,96)
2 

× 0,5 × (1-0,5) 

         (0,1)
2
 × (98-1) + (1,96)

2
 × 0,5 × (1-0,5) 

94,08 

           1,93 

 n = 48,7 dibulatkan menjadi 49 

Besar sampel minimal  = 49 

n = Drop Out = 10% (n) = 0,1 × 49 = 4,9=5 

Total sampel = 49 + 5 = 54 

Jadi total sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 54 responden.  

3.3.1.3 Cara pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik proportionate stratified random sampling dimana  

menggunakan perwakilan berimbang, yaitu setiap kelas VII, VIII dan IX 

akan diambil perwakilan dengan jumlah yang sama, sesuai dengan rumus 

besar sampel yang telah ditentukan. Sampel diambil secara acak 

menggunakan kerangka sampel berupa daftar nama siswi yang ada di 

setiap kelas.
43

 Dengan perhitungan proporsi sampel per kelas sebagai 

berikut: 

 

 
                      

               
                

 

n =  

n =  

n =  
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Tabel 3.1 Proporsi Sampel per Kelas 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
  

  
   = 19,219 

  

  
    = 23,1  23 

  

  
   = 11,5 12 

 

Penarikan sampel secara random pada penelitian ini melalui undian 

acak (lottrey) sebagai berikut: 

a. Peneliti mendaftarkan semua anggota populasi 

b. Peneliti memberikan nomor kepada masing-masing populasi 

dengan menggunakan kertas. 

c. Kertas yang telah diberikan nomor tersebut dimasukkan ke 

dalam kotak. 

d. Selanjutnya peneliti mengambil kertas tersebut satu persatu 

sebanyak sampel yang diperlukan untuk penelitian. 

3.3.1.4 Kriteria Inklusi dan  Kriteria Ekslusi 

a. Kriteria Inklusi 

Yaitu siswi MTS Pondok Pesantren Nurul Iman kelas VII, VIII 

dan IX yang telah menstruasi.  

b. Kriteria ekslusi 

Yaitu siswi yang belum mengalami menstruasi dan siswi yang 

mengalami gangguan siklus menstruasi seperti polimenorea, 

oligomenorea dan amenorea. 
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Definisi Operasional  

No Variabel Definisi Operasional Alat ukur 

atau 

Cara ukur 

Hasil Ukur skala 

1 Perilaku 

personal 

hygiene 

Semua tindakan atau aktivitas yang 

dilakukan remaja putri dalam 

melaksanakan personal hygiene 

saat menstruasi. Yang meliputi: 

kebersihan diri termasuk kebersihan 

genetalia, penggunaan pembalut 

dan penggunaan pakaian. 

Kuesioner  1= kurang 

baik jika skor 

< mean 

(29,98) 

 

2= baik jika 

skor ≥ mean 

(29,98) 

Ordinal 

2 Pengetahua

n 

 

Semua hal yang diketahui oleh 

remaja putri tentang personal 

hygiene saat menstruasi yang 

meliputi tujuan, pelaksanaan dan 

akibat yang ditimbulkan apabila 

tidak melakukan personal hygiene 

saat menstruasi. 

Kuesioner  1=kurang jika 

skor skor < 

dari mean 

(4,81) 

 

2= baik jika 

skor ≥ mean 

(4,81) 

 

Ordinal 

3 Sikap Pandangan atau penilaian remaja 

putri tentang personal hygiene saat 

menstruasi seperti pentingnya 

personal hygiene, bahaya atau 

akibat jika tidak melaksanakan 

hygiene  menstruasi, dan respon 

terhadap informasi yang diterima. 

Kuesioner  1= negatif jika 

skor < dari 

mean (22,31) 

 

2= positif jika 

skor ≥ mean 

(22,31) 

Ordinal 

4 Sumber 

Informasi 

Informasi yang diterima remaja 

putri mengenai hygiene saat 

menstruasi baik itu dari orang tua, 

guru, media massa, teman sebaya 

ataupun tenaga kesehatan. 

Kuesioner  1= kurang jika 

skor < mean 

(3,76) 

 

2= baik jika 

skor ≥ mean 

(3,76) 

Ordinal  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan dalam pengumpulan 

data.
43

 Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah lembar kuesioner. Lembar kuesioner penelitian ini terdiri dari 

pertanyaan mengenai pengetahuan, sikap, sumber informasi dan perilaku 

personal hygiene pada saat menstruasi yang dibagikan langsung oleh 

peneliti kepada responden ataupun dengan wawancara antara peneliti 

dengan responden. 
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Kuesioner pada penelitian ini merupakan instrumen baru yang dibuat 

oleh peneliti terdiri dari: 

1. Bagian I merupakan data personal responden, meliputi: identitas 

responden yaitu inisial, kelas, usia, usia pertama kali menstruasi 

dan lama menstruasi. 

2. Bagian II berisi pengetahuan tentang personal hygiene saat 

menstruasi sebanyak 7 pertanyaan  dimana pertanyaan dengan 

jawaban yang benar diberikan nilai 1 dan jawaban yang salah 

diberikan nilai 0.   

3. Bagian III berisi sikap tentang personal hygiene saat menstruasi 

terdiri 7 pernyataan dimana nilai pernyataan positif sangat setuju 

(5), setuju (4), kurang setuju (3) tidak setuju (2), sangat tidak setuju 

(1) dan nilai pernyataan negatif sangat setuju (1), setuju (2), kurang 

setuju (3) tidak setuju (4) dan sangat tidak setuju (5). 

4. Bagian IV berisi sumber informasi tentang personal hygiene terdiri 

dari 5 pertanyaan, dimana nilai pernyataan positif ya 1 dan tidak 0. 

5. Bagian V berisi perilaku personal hygiene saat menstruasi terdiri 9 

pertanyaan dimana nilai pertanyaan positif  selalu (5), sering (4), 

kadang-kadang (3) pernah (2) dan tidak pernah (1) dan nilai 

pernyataan negatif selalu (1), sering (2), kadang-kadang (3) pernah 

(4) tidak pernah (5). 

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur apabila telah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas. Uji dilakukan pada responden yang memiliki ciri-

ciri indentik responen dari tempat di mana penelitian akan dilakukan. Uji 

validitas pada penelitian ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya 

pertanyaan pada kuesioner serta menjadi suatu petunjuk yang akan 

menunjukkan apakah kuesioner yang dibuat benar-benar dapat mengukur 

apa yang akan diukur oleh peneliti. Uji reliabilitas dalam dalam penelitian 

ini dilakukan untuk menunjukkan apakah sebuah instrumen penelitian dapat 

digunakan dan dipercaya.
43
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Kuesioner penelitian ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada 

santriwati di Pondok Pesantren Al-Jauharen Kota Jambi dengan jumlah 

responden sebanyak 20 orang dengan nilai r tabel = 0,468. Berikut hasil uji 

validitas dan reliabilitas untuk variabel pengetahuan, sikap, sumber 

informasi dan perilaku personal hygiene: 

Tabel 3.2  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Kode 

Pertanyaan 

Variabel Pengetahuan 

Nilai r tabel Nilai r hitung Keterangan Reliabilitas 

P1 0,468 0,812 Valid  

 

 

0,923 

P2 0,468 0,79 Valid 

P3 0,468 0,653 Valid 

P4 0,468 0,642 Valid 

P5 0,468 0,835 Valid 

P6 0,468 0,774 Valid 

P7 0,468 0,847 Valid 

Kode 

Pertanyaan 

Variabel Sikap 

Nilai r tabel Nilai r hitung Keterangan Reliabilitas 

S1 0,468 0,772 Valid  

 

 

0,848 

S2 0,468 0,527 Valid 

S3 0,468 0,746 Valid 

S4 0,468 0,916 Valid 

S5 0,468 0,837 Valid 

S6 0,468 0,898 Valid 

S7 0,468 0,606 Valid 

Kode 

Pertanyaan 

Variabel Sumber Informasi 

Nilai r tabel Nilai r hitung Keterangan Reliabilitas 

SI1 0,468 0,741 Valid  

 

0,848 

SI2 0,468 0,633 Valid 

SI3 0,468 0,54 Valid 

SI4 0,468 0,629 Valid 

SI5 0,468 0,782 Valid 

Kode 

Pertanyaan 

Variabel Perilaku Personal Hygiene 

Nilai r tabel Nilai r hitung Keterangan Reliabilitas 

PR1 0,468 0,608 Valid  

 

 

 

0,905 

PR2 0,468 0,837 Valid 

PR3 0,468 0,88 Valid 

PR4 0,468 0,608 Valid 

PR5 0,468 0,755 Valid 

PR6 0,468 0,748 Valid 

PR7 0,468 0,705 Valid 

PR8 0,468 0,521 Valid 

PR9 0,468 0,869 Valid 

 

3.6 Pengumpulan data 

3.6.1 Data Primer 

Data primer penelitian ini dikumpulkan dengan cara yaitu membagikan 

lembar kuesioner ataupun wawancara kepada responden untuk mendapatkan 
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data tentang pengetahuan, sikap, sumber informasi dan perilaku personal 

hygiene saat menstruasi. 

3.6.2 Data Sekunder 

Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari pihak lain atau 

secara tidak langsung untuk membantu penulisan penelitian. Selain itu data 

ini diperoleh melalui tulisan ataupun artikel-artikel terkait dari media cetak 

maupun media sosial. Data sekunder penelitian ini diantaranya jurnal 

ilmiah, buku, data kementerian kesehatan Indonesia, data kementerian 

agama Kota Jambi, dan data jumlah anak yang didapatkan dari catatan 

bagian kemahasiswaan di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Jambi.  

3.7 Pengolahan dan Analisis data 

3.7.1 Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpul diolah dengan system komputer dengan 

beberapa tahap, yaitu:
43

  

a. Editing 

Editing merupakan bentuk kegiatan untuk mengecek kembali 

atau perbaikan isi kuesioner. Peneliti meneliti kembali kelengkapan 

data yang terkumpul dan apakah data tersebut sudah terisi dengan 

jelas dan lengkap. 

b. Coding 

Coding”adalah kegiatan mengklarifikasikan data dan 

diberikannya kode untuk masing-masing variabel yang digunakan 

sebagai bahan acuan 

1. Pada variabel pengetahuan, diberikan kode 1= 

pengetahuan kurang, 2=pengetahuan baik. 

2. Pada variabel sikap, diberikan kode 1= sikap negatif dan 

2= sikap positif.  

3. Pada variabel sumber informasi, diberikan kode 1= 

sumber informasi kurang dan 2= sumber informasi baik. 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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4. Pada variabel perilaku, diberikan kode 1= perilaku 

personal hygiene buruk, 2= perilaku personal hygiene 

baik. 

c. Scoring 

Scoring adalah menetapkan atau memberikan skor untuk setiap 

variabel atau pertanyaan berdasarkan total nilai yang diperoleh. 

1. Pada variabel pengetahuan, dikategorikan menjadi 2 

yaitu  kurang jika persentase < mean, dan baik jika 

persentase > mean. 

2. Pada variabel sikap, dikategorikan menjadi 2 yaitu 

negatif jika persentase < mean dan positif jika ≥ mean. 

3. Pada variabel sumber informasi, dikategorikan menjadi 2 

yaitu kurang jika persentase < mean dan baik jika ≥ 

mean. 

4. Pada variabel perilaku, dikategorikan menjadi 2 yaitu 

kurang baik jika skor < mean dan baik jika skor ≥ mean. 

d. Entry Data 

Data yang sudah diperiksa secara cermat lalu dimasukkan ke 

dalam program komputer untuk dianalisis. 

3.7.2 Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan 2 analisis, yaitu:  

a. Analisis Univariat 

Melihat gambaran distribusi frekuensi ataupun karakteristik 

dari  masing-masing variabel yang akan diteliti.
43

 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilaksanakan untuk melihat hubungan antara 

variabel dependen dan independent dan menggunakan analisis 

Chi Square       engan Confidence Interval (CI) ≤ 95% dan 

batas derajat kemaknaan (α) < 0,05 diolah dengan menggunakan 

system komputerisasi dengan menggunakan program SPSS. Hasil 
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analisis    yaitu apabila p ≤ 0,05 Ha diterima dan p > 0,05 maka 

Ha ditolak. 

Aturan yang berlaku pada uji chi square adalah sebagai 

berikut:
44

 

1. Jika pada tabel 2x2 dijumpai nilai expected (e) kurang 

dari 5, maka akan digunakan Fisher Exact Test. 

2. Jika pada tabel 2x2 tidak dijumpai nilai expected (e) 

kurang dari 5, maka akan digunakan Continuity 

Correction. 

3. Jika pada tabel lebih dari 2x2, seperti tabel 3x2, 3x3, 3x4 

dan sebagainya, maka akan digunakan Pearson Chi 

Square. 

4. Uji Likelihood Ratio dan Linear-by-Linear Association 

biasanya digunakan untuk keperluan yang lebih spesifik 

seperti analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi dan 

untuk mengetahui hubungan linear dua variabel 

kategorik, sehingga kedua jenis uji ini jarang digunakan. 

Dalam bidang kesehatan, untuk mengetahui derajat hubungan 

biasanya digunakan ukuran Prevalens Rasio (PR), Risiko Relatif 

(RR) dan Odds Rasio (OR). Biasanya desain studi cross sectional 

menggunakan Prevalent Ratio (PR) untuk melihat besar risiko 

variabel independen terhadap variabel dependen. PR merupakan 

ukuran asosiasi yang digunakan dalam cross sectional yang 

membandingkan prevalent pada kelompok terpapar dengan 

prevalent pada kelompok tidak terpapar. Adapun kriteria PR 

adalah sebagai berikut:
44

 

1. Jika PR < 1, artinya variabel independent merupakan 

faktor protektif. 

2. Jika PR > 1, artinya variabel independent merupakan 

faktor risiko. 
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3. Jika PR = 1, artinya tidak ada hubungan. 

 

3.8 Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
26

  

a. Persetujuan (Informed Consent) 

Adalah bukti persetujuan antara peneliti dan responden dengan 

diberikannya lembar persetujuan sebelum penelitian dilakukan kepada 

calon responden. Hal ini memiliki tujuan tujuan untuk responden 

mengerti maksud dari penelitian. 

b. Tanpa Nama (Anonimity) 

Kerahasiaan nama ataupun identitas dari calon responden akan 

dijaga oleh peneliti yaitu hanya dengan membuat inisial calon respon 

pada lembar kuesioner. 

c. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Informasi yang didapatkan dari responden dijaga kerahasiaannya 

oleh peneliti, hanya sebagian data tertentu yang akan dilaporkan pada 

hasil penelitian. 

d. Perlakuan Adil (Fair Treatment) 

Berupa Jaminan yang diterima oleh responden agar diperlakukan 

secara baik dan adil, hal itu dilakukan baik sebelum, selama ataupun 

sesudah terlaksananya penelitian. 

3.9 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya melihat hubungan antara pengetahuan, sikap dan 

sumber informasi dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi remaja 

putri di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman, masih banyak variabel lainnya 

seperti dukungan keluarga, sarana prasarana di pondok pesantren, dan budaya 

atau kepercayaan sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hal 

tersebut. 

3.10 Jalannya Penelitian 

Alur jalannya penelitian diantaranya: 

3.10.1 Tahap persiapan 
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a. Peneliti akan meminta izin dengan pihak MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman Kota Jambi untuk melakukan penelitian. 

b. Mengumpulkan data-data yang terkait dengan identitas responden 

c. Meminta persetujuan wali kelas 

3.10.2 Tahap pelaksanaan 

a. Mengajukan izin penelitian ke MTS Pondok Pesantren Nurul 

Iman Kota Jambi 

b. Menentukan Sampel Penelitian 

c. Membagikan lembar kuesioner kepada responden penelitian  

d. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-April2021 

e. Sebelum pengumpulan data terlebih dahulu dilakukan pemberian 

penjelasan terhadap kuesioner dan informed consent pada 

responden 

f. Memimta responden mengisi pertanyaan pada kuesioner, waktu 

yang disediakan yaitu selama 25 menit 

g. Penelitian dilakukan dengan membagikan lembar kuesioner 

kepada responden yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan kriteria 

penelitian. penelitian berlangsung kurang lebih 1 minggu karena 

pembagian dan pengisian kuesioner dilakukan dengan membagi 

responden berdasarkan kelas. 

h. Setelah kuesioner diisi dan dikumpulkan, selanjutnya peneliti 

memeriksa kembali jawaban di kuesioner. Jika ditemukan data 

yang tidak lengkap, maka peneliti meminta responden yang 

bersangkutan agar dapat melengkapi kembali kuesioner tersebut. 

3.10.3 Tahap akhir penelitian 

Tahap akhir penelitian yaitu meminta surat penelitian dari pihak 

sekolah, penyusunan skripsi, siding skripsi dan publikasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pondok Pesantren Nurul Iman merupakan Pondok Pesantren tertua 

di Kota Jambi yang berdiri pada 10 September 1915 berlokasi di Jln. K.H. 

Ibrahim RT.01 No.01 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk 

Kota Jambi. Pondok Pesantren ini terdiri dari tiga jenjang pendidikan yaitu 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah 

Aliyah (MA). 

Jumlah siswa dan siswi di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman 

Tahun Pelajaran 2020/2021 yaitu sebanyak 221 orang dengan jumlah 

sisiwi sebanyak 98 orang yang terbagi menjadi kelas VII sebanyak 35 

siswi, kelas VIII sebanyak 42 siswi dan kelas IX sebanyak 21 siswi. 

Pelajaran tentang kesehatan reproduksi terkhusus mengenai personal 

hygiene saat menstruasi di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman belum ada, 

yang ada hanya pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) secara umum.  

Sarana dan prasarana untuk mendukung perilaku personal hygiene 

remaja putri saat menstruasi di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman cukup 

memadai, seperti ketersediaan kamar mandi dan air bersih yang baik 

namun akses untuk mendapatkan informasi melalui media masih tergolong 

kurang. Hal itu dikarenakan kebijakan yang ada di MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman tidak memperbolehkan siswa-siswinya untuk membawa alat 

komunikasi handphone yang dapat menjangkau akses internet ke wilayah 

pondok selama masa pendidikan maupun ke ruang kelas pada saat 

pelajaran berlangsung. 

4.1.2 Analisis Univariat 

1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Hasil distribusi frekuensi karakteristik responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden  Frekuensi (n) Persen (%) 

Kelas 
VII 19 35,2 
VIII 23 42,6 
IX 12 22,2 
Usia 

12 Tahun 7 13,0 

13 Tahun 14 25,9 

14 Tahun 21 38,9 

15 Tahun 12 22,2 

Usia Pertama Menstruasi 

10 Tahun 3 5,6 

11 Tahun 13 24,1 

12 Tahun 31 57,4 

13 Tahun 6 11,1 

15 Tahun 1 1,9 

Lamanya Menstruasi 

3 Hari 2 3,7 

4 Hari 5 9,3 

5 Hari 12 22,2 

6 Hari 6 11,1 

7 Hari 21 38,9 

8 Hari 6 11,1 

9 Hari 2 3,7 

(Sumber: Data Primer, 2021) 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui jumlah responden kelas VII 

sebanyak 19 (35,2%) responden, kelas VIII sebanyak 23 (42,6%) dan 

kelas IX sebanyak 12 (22,2%) responden. Usia remaja putri terbanyak 

yang menjadi responden yaitu berusia 14 tahun (38,9%) dan usia pertama 

menstruasi paling banyak terjadi pada usia 12 tahun (57,4%) serta lamanya 

menstruasi yang dialami oleh responden paling banyak 7 hari (38,9%). 

2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan, sikap, sumber 

informasi dan perilaku personal hygiene saat menstruasi 

Hasil distribusi frekuensi nilai tendensi sentral variabel perilaku, 

pengetahuan, sikap dan sumber informasi sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Distribusi frekunesi tendensi sentral 

Variabel  Mean Median Std. 

Deviation 

Minimun Maximum 

Perilaku 29,98 34,50 7,71 19,00 41,00 

Pengetahuan 4,81 5,00 1,26 2,00 7,00 

Sikap 22,31 19,00 5,75 14,00 34,00 

Sumber Informasi 3,76 4,00 1,02 1,00 5,00 

(Sumber: Data Primer, 2021) 
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Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh informasi bahwa berdasarkan uji 

normalitas, data variabel perilaku berdistribusi normal dengan nilai mean 

sebesar (29,98), data variabel pengetahuan berdistribusi normal dengan 

nilai mean sebesar (4,81), dan data sikap juga berdistribusi normal dengan 

nilai mean sebesar (22,31), serta data sumber informasi berdistribusi 

normal dengan nilai mean sebesar (3,76).  

Hasil distribusi frekuensi variabel perilaku, pengetahuan, sikap dan 

sumber informasi berdasarkan definisi operasional sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi frekuensi berdasarkan definisi operasional 

Variabel Frekuensi (n) Persen (%) 

Perilaku 

Kurang Baik 25 46,3 

Baik 29 53,7 

Pengetahuan 

Kurang Baik 23 42,6 

Baik 31 57,4 

Sikap 

Negatif 31 57,4 

Positif 23 42,6 

Sumber Informasi 

Kurang Baik 17 31,5 

Baik 37 68,5 

(Sumber: Data Primer, 2021) 

a. Distribusi Perilaku Personal Hygiene 

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh informasi bahwa distribusi 

frekuensi perilaku personal hygiene remaja putri di Pondok Pesantren 

Nurul Iman dalam kategorik baik yaitu sebesar 53,7% atau sebanyak 29 

remaja putri yang menjadi responden melakukan personal hygiene yang 

baik pada saat menstruasi dan sebesar 46,3% atau 25 remaja putri yang 

menjadi responden tidak melakukan personal hygiene yang baik saat 

menstruasi. 

Berdasarkan hasil analisis univariat didapatkan informasi bahwa 

sebanyak 37 responden atau sebesar 68,5% membersihkan alat genetalia 

dengan air bersih dari depan (vagina) ke belakang (anus), sebanyak 26 

responden (48,1%) mencuci pembalut yang telah digunakan dan 

membungkusnya dengan plastik sebelum dibuang ke tempat sampah, 
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sebanyak 28 responden atau sebesar 51,8% mengganti pembalut 4 kali 

atau lebih dalam sehari saat menstruasi dan sebanyak 27 responden (50%) 

langsung mengganti pakaian apabila terkena noda darah saat menstruasi. 

Namun masih terdapat 25 responden atau sebanyak 46,3% yang 

memiliki perilaku personal hygiene yang kurang baik dikarenakan 

sebanyak 30 responden atau sebesar 88,8% menjaga organ reproduksi 

dengan cara membasuhnya hanya pada saat mandi saja, 53,7% atau 

sebanyak 29 responden yang tidak menggunakan tissu atau handuk untuk 

mengeringkan alat kelamin setelah membasuhnya, dan sebanyak 27 atau 

sebesar 50% responden pada saat mengganti pembalut tidak 

membersihkan alat kelamin (vagina) terlebih dahulu dan tidak dikeringkan 

dengan handuk atau tissu ketika hendak menggunakan pembalut baru. 

b. Distribusi frekuensi pengetahuan 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diperoleh informasi bahwa distribusi 

frekuensi pengetahuan tentang personal hygiene remaja putri saat 

menstruasi di Pondok Pesantren Nurul Iman dalam kategorik baik, yaitu 

sebesar 57,4% atau sebanyak 31 remaja putri yang menjadi responden 

memiliki pengetahuan baik dan sebesar 42,6% atau sebanyak 23 

responden memiliki pengetahuan kurang. 

Berdasarkan analisis univariat didapatkan hasil bahwa sebanyak 49 

(90,7%) responden mengetahui menstruasi yang normal terjadi setiap satu 

bulan sekali, sebanyak 48 responden atau sebesar 88,9% mengetahui 

personal hygiene saat menstruasi, sebanyak 43 (79,6%) responden 

mengetahui bahwa pergantian pembalut yang baik yaitu 4 kali atau lebih 

dalam sehari dan sebanyak 36 (66,7%) responden mengetahui akibat yang 

ditimbulkan apabila tidak menerapkan perilaku personal hygiene saat 

menstruasi. 

Namun masih terdapat 21 responden atau sebanyak 38,9% yang 

belum mengetahui bentuk perilaku personal hygiene saat menstruasi yang 

baik lainnya seperti menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari bahan 
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katun dan menyerap keringat, dan sebesar 72,2% responden yang tidak 

mengetahui bahwa berolahraga baik untuk dilakukan saat menstruasi. 

c. Distribusi frekuensi sikap 

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh informasi bahwa distribusi 

frekuensi sikap tentang personal hygiene remaja putri saat menstruasi di 

Pondok Pesantren Nurul Iman dalam kategori kurang baik, yaitu sebesar 

57,4% atau sebanyak 31 remaja pu tri yang menjadi responden memiliki 

sikap negatif terhadap perilaku personal hygiene menstruasi dan sebesar 

42,6% atau sebanyak 23 responden memiliki sikap positif terhadap 

perilaku personal hygiene menstruasi. 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan informasi bahwa sebanyak 

29 atau sebesar 53,7% responden memiliki sikap bahwa informasi seputar 

kebersihan dan kesehatan organ reproduksi tidak penting, sikap negatif 

responden terhadap mencuci tangan sebelum membasuh alat genetalia 

wanita sebanyak 37 (68,5%) responden, sebanyak 33 responden (61.1%) 

memiliki sikap yang negatif terhadap penggantian pembalut yang baik 

dapat mencegah timmbulnya bakteri penyebab penyakit dan juga sebanyak 

33 responden (61,1%) yang memiliki sikap negatif terhadap penggunaan 

handuk secara bersama-sama tidak akan berdampak pada kesehatan organ 

reproduksi wanita. 

d. Distribusi frekuensi sumber informasi 

Berdasarkan hasil analisis univariat diatas pada tabel 4.3 diperoleh 

informasi bahwa distribusi frekuensi sumber informasi yang diterima oleh 

responden di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman termasuk dalam kategori 

baik yaitu sebesar 68,5% atau sebanyak 37 remaja putri yang menjadi 

responden mendapatkan informasi mengenai personal hygiene saat 

menstruasi dan sebesar 31,5% atau 17 responden yang sumber infromasi 

mengenai personal hygiene nya kurang baik. 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan informasi bahwa informasi 

yang paling banyak didapatkan yaitu dari orang tua sebanyak 51 (94,4%) 

responden, sebanyak 48 (88,9%) responden mendapatkan informasi 
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mengenai personal hygiene saat menstruasi dari guru atau ibu asrama, 

sebanyak 47 responden (87%) mendapatkan informasi dari teman, 

sebanyak 33 responden (61,1%) mendapatkan informasi dari tenaga 

kesehatan dan informasi yang didapatkan dari media cetak, elektronik 

maupun internet sebanyak 24 responden atau sebesar 44,4%. 

4.1.3 Analisis Bivariat 

1. Hubungan pengetahuan dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi 

Hasil penelitian mengenai hubungan pengetahuan dengan perilaku 

personal hygiene saat menstruasi remaja putri di MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hubungan pengetahuan dengan perilaku personal hygiene 
  

 

Pengetahuan 

Perilaku Personal Hygiene  

Total 

 

P 

Value 

 

Nilai 

PR 

 

95% 

CI 
Kurang Baik 

N % N % N % 

Kurang baik 17 73,9 6 26,1 23 100  

0,001 

 

2,864 

 

1,504-

5,456 

Baik 8 25,8 23 74,2 31 100 

Total 25 46,3 29 53,7 54 100    

(Sumber: Data Primer, 2021) 

Berdasarkan hasil analisis bivariat berdasarkan tabel 4.4 

didapatkan informasi bahwa persentase responden yang memiliki perilaku 

personal hygiene menstruasi lebih banyak terdapat pada responden dengan 

pengetahuan kurang baik yakni sebanyak 17 reponden (73,9%) dan 

mempunyai proporsi lebih besar dibandingkan dengan responden yang 

memiliki pengetahuan baik yaitu sebesar 8 responden (43,5%).  

Nilai p value pada variabel pengetahuan sebesar 0,001 

(Pvalue=0,001) dengan PR sebesar 2,864 (95%CI=1,504-5,456). Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan memiliki nilai p value 

yang lebih kecil daripada α (P< 0,05), artinya terdapat hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi. 

2. Hubungan sikap dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi 

Hasil penelitian mengenai hubungan sikap dengan perilaku personal 

hygiene saat menstruasi remaja putri di MTS Pondok Pesantren Nurul 

Iman sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Hubungan sikap dengan perilaku personal hygiene 

 

 

Sikap 

Perilaku Personal Hygiene  

Total 

 

P 

Value 

 

Nilai 

PR 

 

95% 

CI 
Kurang Baik 

N % N % N % 

Negatif 21 67,7 10 32,3 31 100  

0,001 

 

3,895 

 

1,547-

9,806 

 

Positif 4 17,4 19 82.6 23 100 

Total 25 46,3 39 53,7 54 100    

(Sumber: Data Primer, 2021) 

Berdasarkan hasil analisis bivariat berdasarkan tabel 4.5 

didapatkan informasi bahwa persentase responden yang memiliki perilaku 

personal hygiene menstruasi lebih banyak terdapat pada responden dengan 

sikap negatif yakni sebanyak 21 reponden (67,7%) dan mempunyai 

proporsi lebih besar dibandingkan dengan responden yang memiliki sikap 

positif yaitu sebanyak 4 responden (17,4%).  

Nilai p value variabel sikap sebesar 0,001 (P=0,001) dengan PR 

sebesar 3,895 (95%CI=1,547-9,806). Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

variabel sikap memiliki nilai p value yang lebih kecil daripada α (P< 0,05), 

artinya terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku personal hygiene 

saat menstruasi. 

3. Hubungan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene saat 

menstruasi 

Hasil penelitian mengenai hubungan sumber informasi dengan perilaku 

personal hygiene saat menstruasi remaja putri di MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hubungan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene 

 

Sumber 

Informasi 

Perilaku Personal Hygiene  

Total 

 

P 

Value 

 

Nilai 

PR 

 

95% 

CI 
Kurang Baik 

N % N % N % 

Kurang baik 9 52,9 8 47,1 17 100  

0,711 

 

1,224 

 

0,685-

2,188 

 

Baik 16 43,2 21 56,8 37 100 

Total 25 46,3 29 53,7 54 100    

(Sumber: Data Primer, 2021) 
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Hasil analisis bivariat berdasarkan tabel 4.6 didapatkan informasi 

bahwa persentase responden yang memiliki perilaku personal hygiene 

menstruasi lebih banyak terdapat pada responden dengan sumber 

informasi kurang baik yakni sebanyak 9 reponden (52,9%) dan 

mempunyai proporsi lebih besar dibandingkan dengan responden yang 

memiliki sumber informasi baik yaitu sebanyak 16 responden (43,2%).  

Nilai p value variabel sumber informasi sebesar 0,711 (Pvalue 

=0,711) dengan PR sebesar 1,224 (95%CI= 0,685-2,188). Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa variabel sumber informasi memiliki nilai p value 

yang lebih besar daripada α (P> 0,05), artinya tidak ada hubungan antara 

sumber informasi dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Perilaku personal hygiene saat menstruasi 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, didapati perilaku responden 

dengan kategori baik sebesar 53,7% dan kurang baik sebesar 46,3% dalam 

hal perilaku yang berkaitan dengan personal hygiene pada saat menstruasi, 

Lawrence Green (1980) berteori bahwa perilaku personal hygiene terdiri 

dari dua aspek, diantaranya adalah faktor perilaku (behavior causes) dan 

faktor diluar perilaku (nonbehavior causes). Beberapa faktor yang 

menyebabkan terbentuknya perilaku antara lain : pertama Predisposing 

factor yaitu faktor dasar seseorang melakukan sesuatu meliputi keyakinan, 

ilmu pengetahuan, sikap, dan lain-lain. Kedua adalah Enabling factor 

merupakan faktor yang memfasilitasi perilaku, diantaranya adalah sarana 

kesehatan. Ketiga Reinforcing factor yaitu faktor yang menguatkan 

terjadinya perilaku pada seseorang, diantaranya adalah dukungan dari 

tokoh masyarakat maupun petugas kesehatan.
26

  

MTS Pondok Pesantren Nurul Iman memiliki faktor-faktor 

pendukung untuk para remaja putri agar mempunyai perilaku personal 

hygiene saat menstruasi yang cukup baik. Contohnya dalam faktor 

predisposisi yaitu salah satunya pengetahuan, walaupun di MTS Pondok 

Pesantren Nurul Iman tidak ada mata pelajaran khusus mengenai 
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kesehatan reproduksi tetapi siswi tetap mendapatkan informasi mengenai 

personal hygiene saat menstruasi dikarenakan sebagian besar responden 

adalah siswi yang tinggal di pondok yang tidak terlepas dari ajaran agama 

islam mengenai pentingnya menjaga kebersihan atau perawatan diri.
45

 

Selain itu perilaku personal hygiene yang baik di MTS Pondok 

Pesantren Nurul Iman dipengaruhi oleh pengalaman remaja putri tentang 

menstruasi. Hal tersebut didukung dengan karakteristik responden dimana 

sebagian besar responden  (57,4%) mengalami menarche atau menstruasi 

pertama kali sejak usia 12 tahun. Pengalaman dan kebiasaan merupakan 

faktor yang mempengaruhi perilaku remaja putri dalam melakukan 

personal hygiene saat menstruasi. Dalam penelitian ini usia responden saat 

pengambilan data paling banyak dalam rentang 13-14 tahun (64,8%). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa responden sudah mempunyai pengalaman 

mengalami menstruasi dan melakukan personal hygiene saat menstruasi 

kurang lebih satu tahun.
14

 

Namun terdapatnya 46,3% perilaku personal hygiene remaja putri 

yang kurang dapat disebabkan oleh kurangnya faktor pendukung 

terjadinya perilaku yaitu salah satunya lingkungan fisik, di sekolah ini 

belum memfasilitasi sarana pendukung kesehatan siswi seperti alat 

pengering berupa tissu di kamar mandi dan persediaan pembalut di kamar 

mandi khusus siswi. Selain itu kurangnya dukungan dari petugas 

kesehatan dalam memberikan penyuluhan kesehatan mengenai kesehatan 

reproduksi remaja menjadi salah satu alasan yang menyebabkan 

kurangnya perilaku personal hygiene yang baik ketika menstruasi siswi 

MTS Pondok Pesantren Nurul Iman.
29

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dwi Susanti (2020) dengan judul penelitian hubungan pengetahuan 

dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi hasil penelitian 

menyatakan bahwa perilaku personal hygiene saat menstruasi siswi SMPN 

1 Sleman Yogyakarta dalam kategori baik yaitu sebesar 61,3% dan 

perilaku kurang sebesar 38,7%.
14
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4.2.2 Hubungan pengetahuan dengan perilaku personal hygiene 

Hasil penelitian tentang hubungan antara pengetahuan remaja putri 

dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi di MTS Pondok 

Pesantren Nurul Iman menunjukkan bahwa p value dari hasil penelitian ini 

adalah 0,001 maka dari itu berdasarkan statistik uji chi square didapatkan 

P<0,05 sehingga secara statistik adanya hubungan antara pengetahuan 

remaja putri tentang personal hygiene menstruasi dengan perilaku 

personal hygiene remaja putri saat menstruasi di MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman Kota Jambi. 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi setelah seseorang 

atau individu melakukan pengindraan terhadap suatu objek, pengetahuan 

manusia sebagian besar diperoleh melalui indra penglihatan dan indra 

pendengaran.
46

 Pengetahuan tentang personal hygiene sangat penting 

untuk diketahui, karena organ reproduksi perlu dirawat dengan baik. 

Menurut teori Lawrence Green (1980) bahwa pengetahuan seseorang 

tentang personal hygiene memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang 

tersebut dalam menjaga dan merawat kesehatan reproduksinya terkhusus 

pada saat menstruasi karena pengetahuan merupakan salah satu stimulus 

dalam pembentukan perilaku tersebut
26

. Penanganan kebersihan diri yang 

tidak benar dan tidak higienis bisa menyebabkan tumbuhnya 

mikroorganisme yang berlebihan dan hingga akhirnya dapat menyebabkan 

fungsi reproduksi menjadi terganggu.
16

  

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Susanti (2020) berdasarkan uji chi square diperoleh hasil bahwa ada 

hubungan pengetahuan dengan perilaku personal hygiene remaja putri saat 

menstruasi dengan nilai p value 0,023 (P<0,005).
14

 Penelitian lain yang 

juga sesuai dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Yiadom (2018) yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
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hubungan antara pengetahuan dengan perilaku personal hygiene remaja 

putri saat menstruasi dengan nilai p value 0,001 (P<0,005).
47

 

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih 

(2017) hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku personal hygiene remaja putri saat 

menstruasi dengan nilai P value 0,004 (P<0,005).
48

 Penelitian oleh Jyoti 

Parle (2019) hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara pengetahuan dengan perilaku personal hygiene menstruasi dengan 

nilai P value 0,000 (P<0,005).
49

 Dan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ardiyati Anggita (2019) hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku personal 

hygiene menstruasi dengan nilai p value 0,000.
50

 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Shofi Rohidah (2019) yang menunjukkan hasil bahwa tidak 

terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku personal hygiene 

remaja putri saat menstruasi dengan nilai P value 0,246 (P>0,005).
51

 

Penelitian lain yang juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

yaitu penelitian oleh Kiki Karmila (2020) menunjukkan hasil bahwa tidak 

ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku personal hygiene 

remaja putri saat menstruasi dengan nilai P value 0,252 (P>0,005).
52

 Dan 

hasil penelitian oleh Fitriyah Gina (2018) juga tidak terdapat hubungan 

pengetahuan dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi dengan 

nilai p value sebesar 0,821.
53

  

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Husni (2018) 

hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi dengan 

nilai p value 0,794 (P>0,05)
54

 Penelitian yang dilakukan oleh Devi 

Saraswati (2017) Juga menunjukkan hasil yang sama yaitu tidak terdapat 

hubungan pengetahuan dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi 

nilai p value 0,671.
55
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Peneliti berasumsi bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan 

seseorang mengenai personal hygiene saat menstruasi maka semakin 

tinggi pula seseorang tersebut untuk menerapkan perilaku yang baik 

terhadap personal hygiene nya saat menstruasi dan begitupun sebaliknya. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan remaja 

putri di MTS Pondok pesantren Nurul Iman tergolong cukup baik 

walaupun tidak dalam kategori sangat baik maka perilaku remaja putri 

tersebut menjadi baik dalam pelaksanaan personal hygiene saat 

menstruasi. 

Terdapatnya 57,4% responden yang memiliki pengetahuan baik 

tentang personal hygiene saat menstruasi dikarenakan responden 

mendapatkan informasi mengenai personal hygiene saat menstruasi, 

Informasi dapat meningkatkan pengetahuan seseorang yang mana 

informasi bisa didapatkan secara langsung maupun tidak langsung. 

Seseorang yang ingin meningkatkan pengetahuannya akan selalu ingin 

mencari informasi.  

 Siswi di MTS Pondok pesantren Nurul Iman yang mendapatkan 

informasi dan memiliki pengetahuan baik mengenai personal hygiene saat 

menstruasi juga dikarenakan sebagian besar responden adalah siswi yang 

tinggal di pondok yang tidak terlepas dari ajaran agama islam mengenai 

pentingnya menjaga kebersihan atau perawatan diri sehingga siswi 

cenderung mempunyai pengetahuan yang baik tentang menstrual hygiene 

berdasarkan aturan-aturan yang dilandasi agama islam. Hal tersebut 

tentunya dapat mempengaruhi siswi dalam mengambil tindakan dalam 

berperilaku hygiene saat menstruasi.
45

 

Walaupun pengetahuan siswi MTS Pondok Pesantren Nurul iman 

dalam kategori baik, namun masih terdapat 42,6% siswi yang menjadi 

responden memiliki pengetahuan yang kurang dalam pelaksaan hygiene 

saat menstruasi, hal itu bisa dikarenakan kurangnya informasi yang 

didapatkan secara tidak langsung seperti dari media elektronik dan 

internet. Kebijakan MTS Pondok Pesantren Nurul Iman yang melarang 
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siswa-siswinya untuk menggunakan Handphone android selama masa 

pendidikan berlangsung, membuat keterbatasan siswi dalam mengakses 

dan mendapatkan informasi yang lebih mengenai personal hygiene saat 

menstruasi.
29

 

Untuk itu perlu adanya upaya atau strategi intervensi yang dapat 

dilakukan dalam peningkatan pengetahuan siswi terhadap perilaku 

personal hygiene. Strategi promosi kesehatan adalah cara yang dilakukan 

untuk mencapai apa yang diharapkan dalam promosi kesehatan, stategi 

yang dapat dilakukan diantaranya adalah advokasi, dukungan sosial, 

pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan membina lingkungan 

kesehatan.
56

 

Adapun strategi intervensi promosi kesehatan yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan pengetauan siswi di MTS Pondok 

Pesantren Nurul Iman yaitu dengan pihak Pondok Pesantren Nurul Iman 

memberdayakan siswi sebagai peer educator (pendidikan teman sebaya) 

dengan tujuan untuk penyebaran informasi secara menyeluruh kepada 

siswi lainnya terkait masalah kesehatan reproduksi khususnya perilaku 

personal hygiene pada saat menstruasi.
8
 

4.2.3 Hubungan sikap dengan perilaku personal hygiene 

Hasil penelitian tentang hubungan sikap remaja putri dengan 

perilaku personal hygiene pada saat menstruasi menunjukkan bahwa p 

value dari hasil penelitian adalah 0,001 (Pvalue =0,001) berdasarkan uji 

statistik chi squre didapatkan hasil P < 0,05 sehingga secara statistik 

adanya hubungan antara sikap remaja putri dengan perilaku personal 

hygiene saat menstruasi di MTS Ponpes Nurul Iman. 

Sikap adalah suatu bentuk kesiapan atau kemauan seseorang dalam 

bertindak dan tidak berarti melaksanakan motif tertentu, bisa dikatakan 

bahwa sikap bukan sesuatu yang berfungsi sebagai tindakan atau yang 

disebut dengan reaksi terbuka maupun aktivitas. Sikap adalah predisposisi 

tindakan atau yang disebut dengan reaksi tertutup seseorang terhadap 

suatu stimulus atau objek.
57
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Berdasarkan teori oleh Ajzen (1991) atau di sebut dengan theory of 

planned behavior (PBT) menyatakan bahwa seseorang akan melaksanakan 

suatu perilaku apabila orang tersebut memiliki pandangan bahwa perilaku 

tersebut adalah positif dan berguna untuk dirinya, namun jika individu 

tersebut memandang perilaku tersebut adalah negatif dengan kata lain 

tidak bermanfaat atau bahkan dapat merugikan, maka seseorang tersebut 

akan menolak untuk melakukan perilaku tersebut.
57

 

Pengetahuan saja tidak akan selalu menghasilkan sikap yang fositif 

atau mendukung, tetapi ketika ada tekad dan dorongan hati seseorang 

untuk secara langsung bertindak terhadap suatu objek maupun keadaan 

internal. Sikap dari remaja putri beserta pemahaman tentang masa 

menstruasi dapat meningkat dengan adanya informasi yang terpecaya dan 

akurat, sehingga nantinya akan meminimalkan kurangnya informasi dan 

keluhan yang nantinya akan dihadapi.
29

 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahma Fitri (2019) berdasarkan uji chi square didapatkan hasil bahwa 

terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku personal hygiene saat 

menstruasi oleh remaja putri dengan nilai P value 0, 004 (P<0,005).
58

 

Berdasarkan penelitian oleh Hirza Nur (2018) hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan perilaku personal 

hygiene remaja putri saat menstruasi dengan nilai P value 0,000 

(P,<0,005).
59

 Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mukarramah (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan sikap dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi dengan 

nilai p value 0,000 (Pvalue < 0,005).
40

 

Penelitian yang dilakukan oleh Pinesa Andani (2020) juga 

menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku 

personal hygiene saat menstruasi dengan nilai p value sebesar 0,037.
60

 

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Meika Ayu (2018) yang 

mana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan sikap 
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dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi dengan nilai p value 

0,000 (P>0,05).
61

 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nabila Azzahra (2020) berdasarkan uji chi square yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku 

personal hygiene remaja putri saat menstruasi dengan nilai p value 0,977 

(P>0,005).
62

 Penelitian yang dilakukan oleh Nora Maulina (2017) juga 

menunjukkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara sikap dengan 

perilaku personal hygiene remaja putri saat menstruasi dengan nilai p 

value 0,208 (P>0,005).
63

  

Penelitian oleh Husni (2018) juga menunjukkan hasil bahwa tidak 

terdapat hubungan sikap dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi 

dengan nilai p value sebesar 0,975.
54

 Begitupun dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ika Damayanti (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan sikap dengan perilaku personal hygiene saat 

menstruasi dengan nilai p value 0,21 (P>0,05).
64

 Penelitian oleh Sri 

Lestariningsih (2015) hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan sikap dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi 

dengan nilai p value 0,053 (P<0,050).
65

  

Menurut asumsi penelitian terdapatnya 57,4% siswi MTS Pondok 

Pesantren Nurul Iman mempunyai sikap yang kurang baik atau negatif 

mengenai personal hygiene saat menstruasi dikarenakan kesediaan 

bertindak siswi MTS Nurul Iman terhadap menstruasi masih kurang. 

Selain itu hal ini bisa saja dikarenakan pengalaman pribadi dan pola pikir 

yang kurang baik menghalangi siswi MTS Nurul Iman untuk bersikap baik 

terhadap personal hygiene saat menstruasi.  

Terdapatnya hubungan antara sikap dengan perilaku personal 

hygiene saat menstruasi remaja putri di MTS Pondok Pesantren Nurul 

Iman disebabkan karena sikap yang masih negatif dengan personal 

hygiene menstruasi dipengaruhi oleh penerimaan stimulus yang diberikan 

dan tanggapannya masih acuh tak acuh sehingga untuk membahas tentang 



60 
 

 
 

menstruasi dengan teman ataupun orang lain dan bahkan mengajak atau 

mempengaruhi orang lain untuk merespon perihal hygiene mestruasi masih 

kurang.
15

 Jadi, para siswi untuk bertanggung jawab dari pengetahuan yang 

dimilikinya mengenai hygiene mestruasi masih kurang atau bersikap 

negatif, dan terlihat bahwa dari hasil analisis bivariat penelitian sebanyak 

67,7% siswi yang memiliki sikap negatif, berperilaku personal hygiene 

yang kurang baik ketika menstruasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, strategi intervensi 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap siswi terhadap perilaku 

personal hygiene di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman yaitu dengan 

diadakannya Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 

Remaja (PIK-KRR) yang dijalankan oleh siswi dan berkoordinasi dengan 

guru. Materi konseling yang diberikan selain dapat diperoleh dari buku 

mengenai kesehatan reproduksi ataupun dari internet, juga dapat diperoleh 

dari pihak luar pesantren seperti bekerjasama dengan BKKBN, Dinas 

Kesehatan, dan LSM yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan 

perempuan.
15

  

4.2.3 Hubungan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene 

Berdasarkan hasil uji statistik tentang hubungan sumber informasi 

dengan perilaku personal hygiene didapatkan hasil bahwa tidak ada 

hubungan antara sumber informasi dengan perilaku personal hygiene 

remaja putri saat menstruasi dengan nilai p value 0,711 (Pvalue > 0,005) 

dimana dari 37 responden yang mendapatkan informasi 16 diantaranya 

memiliki perilaku buruk terhadap personal hygiene menstruasi dan dari 17 

responden yang tidak mendapatkan informasi 8 diantaranya memiliki 

perilaku baik terhadap personal hygiene menstruasi. 

Informasi adalah data yang telah diproses dan diolah sehingga 

dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Informasi bisa didapat secara 

langsung maupun tidak langsung, informasi secara langsung misalnya dari 

orang tua, petugas kesehatan, guru di sekolah, lingkungan dan lainnya, 

sedangkan informasi tidak langsung didapatkan dari buku, iklan, internet, 
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media massa dan lainnya. Informasi yang diterima oleh remaja akan 

berpengaruh terhadap pengetahuan remaja. Hal itu dikarenakan 

pengetahuan adalah suatu hal yang dipercayai seorang terhadap suatu 

objek, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan hal 

mendasar pengetahuan seseorang.
41

 

Pengetahuan remaja yang baik dan tinggi mengenai personal 

hygiene dapat mempengaruhi remaja tersebut untuk menerapkan hygiene 

yang baik dan benar karena didukung dari informasi yang tepat tentang 

kesehatan reproduksi khususnya personal hygiene saat menstruasi. Hal 

tersebut diperkuat melalui teori health belief yang menyebutkan bahwa 

seseorang akan mengadopsi perilaku yang lebih sehat apabila orang 

tersebut percaya bahwa perilaku baru yang dilakukan dapat mencegah 

timbulnya penyakit. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila 

Azzahra (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

sumber informasi dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi oleh 

remaja putri dengan nilai p value 1,000 (P>0,005).
62

 Berdasarkan hasil 

penelitian Tetti Solehati (2017) juga didapatkan hasil bahwa tidak ada 

hubungan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene saat 

menstruasi seperti dari ibu (p=1,000), teman (p=0,675), media (p=0,767), 

petugas kesehatan (p=0,208) dan guru (p=0,682).
66

 Penelitian yang 

dilakukan oleh Anna Nisa (2020) juga didapatkan hasil bahwa terdapat 

hubungan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene saat 

menstruasi dengan nilai p value sebesar 0,366.
8
 

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ichayuen 

Aviyanti (2020) dengan analisis chi square didapatkan hasil penelitian 

yaitu tidak terdapat hubungan antara sumber informasi dengan perilaku 

personal hygiene saat menstruasi dengan nilai p value 0,593 (P>0,05).
67

 

Penelitian yang dilakukan oleh Tyas Diah (2020) juga menunjukkan hasil 

yang sama yaitu tidak ada terdapat hubungan sember informasi dengan 

perilaku personal hygiene saat menstruasi dengan nilai p value 0,800.
68
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 Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Ismatul Ulyan (2019) berdasarkan analisis chi square hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sumber 

informasi dengan perilaku personal hygiene remaja putri saat menstruasi 

dengan p value 0,000 (P<0,005).
69

 Begitupula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Suryani (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara sumber informasi dengan 

perilaku personal hygiene saat menstruasi dengan nilai p value 0,000 

(P<0,005)
41

 Penelitian oleh Maimunah (2019) juga didapatkan hasil bahwa 

ada hubungan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene saat 

menstruasi dengan nilai p value sebesar 0,017.
70

  

Hasil lain yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

sumber informasi dengan perilaku personal hygiene yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Aulia Anjan (2019) dengan nilai p value sebesar 0,000 

(P<0,05).
35

 Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Riri 

Maharani (2018) didapatkan nilai p value penelitian yaitu 0,00 yang 

berarti ada hubungan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene 

saat menstruasi pada remaja putri. 

Menurut asumsi penelitian tidak adanya hubungan sumber 

informasi dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi siswi di MTS 

pondok pesantren Nurul Iman dikarenakan meskipun siswi terpapar dan 

mendapatkan informasi seputar personal hygiene menstruasi, namun 

belum tentu informasi yang didapatkan dapat dipercaya kebenarannya dan 

terlihat bahwa dari hasil analisis bivariat terdapat 37 responden penelitian 

yang mendapatkan informasi mengenai hygiene menstruasi yang 

bersumber dari orang tua, guru, teman ataupun media, namun sebanyak 16 

responden penelitian berperilaku kurang baik terhadap personal hygiene 

saat menstruasi.   

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh solehati (2017) 

yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara sumber informasi 

dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi dikarenakan informasi 



63 
 

 
 

yang diberikan kepada remaja putri hanya disampaikan seadanya dan 

belum tentu kebenarannya, hal itu dapat menyebabakan remaja akan 

mendapatkan informasi yang kurang memadai tentang personal hygiene 

sehingga akan mempengaruhi perilaku remaja putri tersebut dalam 

melaksanakan personal hygiene selama menstruasi.
66

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, strategi intervensi 

yang dapat dilakukan untuk membuat siswi MTS Pondok Pesantren Nurul 

iman mendapatkan informasi yang benar mengenai perilaku hygiene saat 

menstruasi yaitu dengan melakukan pemberdayaan kepada orang tua untuk 

memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada anaknya, karena 

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh siswi MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman mendapatkan informasi paling banyak dari orang tua yaitu 

sebesar 94,4%.
55

 

Hal lain yang dapat dilakukan yaitu pihak sekolah bermitra dengan 

puskesmas olak kemang untuk melakukan penyuluhan kesehatan 

mengenai kesehatan reproduksi remaja karna siswi penting untuk 

mendapatkan informasi tentang kesehatan dari sumber yang tepat dan 

terpecaya seperti dari tenaga kesehatan yang mana berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh bahwa siswi MTS Nurul Iman yang tidak 

mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan sebesar 38,9%.
38

 Upaya atau 

strategi lainnya yaitu dengan pemanfaatan media cetak seperti poster, 

leaflet ataupun mading sekolah untuk meningkatkan keterpaparan 

informasi tentang personal hygiene kepada siswi MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh siswi MTS Nurul 

Iman paling sedikit mendapatkan informasi dari media cetak, elektronik 

dan internet yaitu hanya sebesar 44,4%.
52
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa data tentang Hubungan 

pengetahuan sikap dan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene 

saat menstruasi di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman tahun 2021, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Distribusi frekuensi perilaku personal hygiene remaja putri di Pondok 

Pesantren Nurul Iman dalam kategorik baik yaitu sebesar 53,7% atau 

sebanyak 29 remaja putri yang menjadi responden melakukan personal 

hygiene yang baik pada sat menstruasi. 

2. Distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri di MTS Pondok 

Pesantren Nurul Iman dalam kategori baik yaitu sebesar 57,4% atau 

sebanyak 31 responden yang memiliki pengetahuan baik.  

3. Distribusi frekuensi sikap remaja putri di MTS Pondok Pesantren Nurul 

Iman dalam kategori tidak baik yaitu sebesar 57,4% atau 31 responden 

bersikap negatif terhadap perilaku personal hygiene saat menstruasi. 

4. Distribusi frekunsi sumber informasi remaja putri di MTS Pondok 

Pesantren Nurul Iman dalam kategori baik yaitu sebesar 68,5% atau 

sebanyak 37 responden mendapatkan informasi mengenai personal 

hygiene saat menstruasi. 

5. Ada hubungan pengetahun dengan perilaku personal hygiene saat 

menstruasi pada remaja putri di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman. 

6. Ada hubungan sikap dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi 

pada remaja putri di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman.  

7. Tidak ada hubungan sumber informasi dengan perilaku personal 

hygiene saat menstruasi pada remaja putri di MTS Pondok Pesantren 

Nurul Iman. 

5.2 Saran 

1. Bagi siswi MTS Pondok Pesantren Nurul Iman 
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a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

bagi siswi di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman dalam 

meningkatkan perilaku personal hygiene saat menstruasi dan 

dapat menambah wawasan ilmu kesehatan khususnya mengenai 

kesehatan reproduksi tentang menstruasi. 

b. Diharapkan bagi siswi Pondok Pesantren Nurul Iman lebih 

meningkatkan perilaku personal hygiene saat menstruasi dalam 

kehidupan sehari-hari agar terhindar dari berbagai penyakit 

infeksi kesehatan reproduksi. 

2. Bagi prodi IKM Unja 

a. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai bahan bacaan 

kepustakaan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

Universitas Jambi dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

penelitian selanjutnya. 

b. Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Unja dapat melaksanakan 

suatu program penyuluhan atau promosi kepada remaja putri 

mengenai kesehatan reproduksi terkhusus kepada remaja putri di 

pondok pesantren untuk meningkatkan pengetahuan serta 

perilaku yang baik remaja putri di pondok pesantren terkhusus 

mengenai personal hygiene saat menstruasi. 

3. Bagi MTS Pondok Pesantren Nurul Iman 

a. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan 

gambaran tentang pengetahuan, sikap dan sumber informasi siswi 

MTS Pondok Pesantren Nurul Iman dalam berperilaku personal 

hygiene saat menstruasi. 

b. Pihak MTS Pondok Pesantren Nurul Iman dapat memberdayakan 

guru mata pelajaran IPA untuk mengedukasi siswi mengenai 

kesehatan reproduksi terutama mengenai pelaksanaan personal 

hygiene saat menstruasi. 

c. Pihak MTS Pondok Pesantren Nurul Iman memberdayakan siswi 

sebagai peer educator (Pendidikan teman sebaya) tentang 
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kesehatan reproduksi termasuk perilaku personal hygiene saat 

menstruasi. 

d. Pihak MTS Pondok Pesantren Nurul Iman dapat bekerjasama 

dengan berbagai sektor termasuk sektor kesehatan sebagai upaya 

penyuluhan kesehatan kepada siswa-siswinya. 

e. MTS Pondok Pesantren Nurul Iman yaitu membentuk Pusat 

Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-

KRR) yang dijalankan oleh siswi dan berkoordinasi dengan guru. 

f. Pihak MTS Pondok Pesantren Nurul Iman dapat memanfaatkan 

media cetak seperti poster, leaflet ataupun mading sekolah untuk 

meningkatkan keterpaparan informasi siswi tentang personal 

hygiene saat menstruasi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain 

seperti variabel budaya, fasilitas kesehatan, sumber daya dan dukungan 

sosial untuk mengetahui perilaku personal hygiene saat menstruasi 

remaja putri. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Informed Consent 

 

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Yang mendatangani dibawah ini, saya: 

Nama   :      

Umur  :      

Kelas  :  

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia menjadi 

responden dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Sikap dan 

Sumber Informasi dengan Perilaku Personal Hygiene saat Menstruasi 

Remaja Putri Di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman” . 

Pernyataan ini saya buat dengan jujur tanpa ada paksaan dari pihak lain 

dan saya percaya apa yang saya buat dijamin kerahasiaannya.  

 

Jambi,  April 2021 

 

 

Responden 
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LAMPIRAN 2 

KUESIONER PENELITIAN  

HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN SUMBER INFORMASI 

DENGAN PERILAKU PERSONAL HYGIENE SAAT MENSTRUASI 

REMAJA PUTRI DI MTS PONDOK PESANTREN NURUL IMAN  

Data Responden 

Nama (Inisial)   : 

Kelas    : 

Usia    : 

Usia pertama menstruasi : 

Lamanya Menstruasi  : 

I. Kuesioner Pengetahuan 

Berilah tanda (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar. 

1. Apa yang dimaksud dengan menstruasi? 

a. Pengeluaran darah yang teratur setiap bulannya disertai dengan 

pelepasan endometrium 

b. Pengeluaran darah yang teratur setiap bulannya yang 

diakibatkan adanya luka pada rahim 

c. Pengeluaran darah yang teratur setiap bulannya yang 

diakibatkan oleh aktivitas normal dari rahim 

2. Kapan terjadinya menstruasi yang normal? 

a. 1 bulan 2 kali 

b. 1 bulan sekali 

c. 2 bulan sekali 

3. Pergantian pembalut saat menstruasi sebaiknya dilakukan berapa 

kali dalam sehari? 

a. 1 kali sehari 

b. 4 kali atau saat pembalut sudah penuh 

c. 2 kali sehari 
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4. Hal yang tidak boleh dilakukan saat menstruasi adalah? 

a. Berolahraga 

b. Makan pedas 

c. Ganti pembalut saat sudah penuh saja 

5. Apa yang dimaksud dengan personal hygiene saat menstruasi? 

a. Perilaku yang berkaitan dengan Tindakan untuk memelihara 

kesehatan dan upaya untuk menjaga kebersihan daerah 

kewanitaan pada saat menstruasi 

b. Perilaku yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari 

c. Perilaku yang dilakukan seseorang untuk mencegah terjadinya 

menstruasi 

6. Berikut bentuk-bentuk perilaku personal hygiene saat menstruasi, 

kecuali? 

a. Sering mengganti pembalut 

b. Berolahraga saat menstruasi 

c. Menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat 

7. Berikut beberapa akibat yang ditimbulkan apabila tidak melakukan 

personal hygiene saat menstruasi, kecuali? 

a. Radang pada permukaan vagina 

b. Infeksi Saluran Kemih (ISK) 

c. Mual dan sakit kepala 

 

II. Kuesioner Sikap  

Bacalah pernyataan ini dengan baik, kemudian berilah tanda 

checklist (√) pada jawaban yang sesuai dengan penilaian saudara. 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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No Pernyataan SS S KS  TS STS 

1 Kebersihan daerah kewaniatan/ 

organ reproduksi harus 

diperhatikan setiap saat 

     

2 Informasi seputar kebersihan 

organ reproduksi saat 

menstruasi sangat penting 

     

3 Cara membersihkan / 

membasuh alat genetalia 

wanita adalah dari depan 

(vagina) ke belakang (anus) 

     

4 Untuk menjaga kelembapan 

yang berlebihan yang dapat 

menimbulkan jamur di daerah 

kewanitaan dilakukan dengan 

cara mengganti pakaian dalam 

minimal 2 kali sehari 

     

5 Mencuci tangan terlebih dahulu 

sebelum membasuh daerah 

kewanitaan (vagina) sangat 

penting 

     

6 Jika tidak sering mengganti 

pembalut saat menstruasi, 

bakteri mudah berkembang 

biak ke dalam vagina sehingga 

menimbulkan penyakit 

     

7 Penggunaan handuk milik 

orang lain/ bersama-sama 

untuk mengeringkan alat 

kelamin tidak akan berdampak 

     



79 
 

 
 

pada kesehatan organ 

reproduksi wanita 

 

III. Pertanyaan Sumber Informasi 

Bacalah pertanyaan ini dengan baik, kemudian berilah tanda 

checklist (√) pada jawaban yang sesuai dengan penilaian saudara. 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Apakah anda mendapatkan informasi mengenai 

perawatan diri / personal hygine saat menstruasi dari 

orang tua ?  

  

2 Apakah anda mendapatkan informasi mengenai 

perawatan diri / personal hygine saat menstruasi dari 

guru atau ibu asrama? 

  

3 Apakah anda mendapatkan informasi mengenai 

perawatan diri / personal hygine saat menstruasi dari 

media cetak (buku, majalah, koran, tabloid), media 

elektronik (radio, televisi, dll) dan internet ( 

fecebook, instagram, google, youtube, dll) ? 

  

4 Apakah anda mendapatkan informasi mengenai 

perawatan diri / personal hygine saat menstruasi dari 

teman ? 

  

5 Apakah anda mendapatkan informasi mengenai 

perawatan diri / personal hygine saat menstruasi dari 

petugas kesehatan ? 

  

 

IV. Pernyataan Perilaku 

Bacalah pernyataan ini dengan baik, kemudian berilah tanda 

checklist (√) pada jawaban yang sesuai dengan penilaian saudara. 

Keterangan: 

SL : Selalu  
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SR : Sering 

KD : Kadang-kadang 

P : Pernah 

TP : Tidak Pernah 

No Pernyataan SL SR KD P TP 

1  Saya membersihkan alat 

kelamin (vagina) dengan air 

bersih dimulai dari depan 

(vagina) ke belakang (anus) 

     

2 Saya akan mencuci pembalut 

saat pembalut sudah digunakan  

dan membungkusnya dengan 

plastik sebelum membuangnya 

ke tempat sampah 

     

3 saya mengganti pembalut 4 kali 

atau lebih dalam sehari saat 

menstruasi 

     

4 Saya menggunakan tissu / 

handuk untuk mengeringkan alat 

kelamin (vagina) 

     

5 Saya mandi 1 kali sehari saat 

menstruasi 

     

6 Saya membiarkan kulit kepala 

berminyak saat menstruasi 

     

7 Saya menjaga kebersihan organ 

reproduksi dengan cara 

membasuhnya hanya pada saat 

mandi saja 

     

8 Saya langsung mengganti 

pakaian dalam yang terkena 
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darah saat menstruasi  

9 Saya mengganti pembalut saat 

menstruasi dengan cara 

membersihkan alat kelamin 

(vagina) terlebih dahulu dan 

dikeringkan dengan handuk / 

tissu lalu menggunakan 

pembalut baru 
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Lampiran 3 Persetujuan Pengumpulan Data Skripsi 
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Lampiran 4 Surat Izin Validitas 
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Lampiran 5 Surat Balasan Validitas 
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Lampiran 6 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian 
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Lampiran 8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 
Reliability 
 

1. Pengetahuan 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.923 .924 7 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Apa_yang_dimaksud_denga

n_menstruasi 
2.05 .945 20 

Kapan_terjadinya_menstrua

si_yang_normal 
1.85 .745 20 

Pergantian_pembalut_saat_

menstruasi_dilakukan_bera

pa_kali_sehari 

1.95 .759 20 

Hal_yang_tidak_boleh_dilak

ukan_saat_mensturasi_adal

ah 

2.45 .605 20 

Apa_yang_dimaksud_denga

n_personal_hygiene_saat_

menstruasi 

1.75 .716 20 

Berikut_perilaku_personal_h

ygiene_saat_menstruasi_ke

cuali 

2.35 .813 20 

Yang_bukan_dampak_saat_

tidak_menerapkan_personal

_hygien 

2.05 .945 20 
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Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio

n 

Squared 
Multiple 

Correlatio
n 

Cronbach'
s Alpha if 

Item 
Deleted 

Apa_yang_dimaksud_denga
n_menstruasi 12.40 14.568 .812 .898 .907 

Kapan_terjadinya_menstrua
si_yang_normal 

12.60 16.042 .790 .845 .908 

Pergantian_pembalut_saat_
menstruasi_dilakukan_berap
a_kali_sehari 

12.50 16.684 .653 .474 .921 

Hal_yang_tidak_boleh_dilak
ukan_saat_mensturasi_adal
ah 

12.00 17.684 .642 .503 .923 

Apa_yang_dimaksud_denga
n_personal_hygiene_saat_m
enstruasi 

12.70 16.011 .835 .871 .905 

Berikut_perilaku_personal_h
ygiene_saat_menstruasi_ke
cuali 

12.10 15.674 .774 .658 .909 

Yang_bukan_dampak_saat_
tidak_menerapkan_personal
_hygien 

12.40 14.358 .847 .911 .902 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

14.45 21.313 4.617 7 

 

2. Sikap 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.913 .923 7 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Kebersihan_daerah_kewani

atan_organ_reproduksi_har

us_diperhatikan 

1.70 .657 20 
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Informasi_seputar_kebersih

an_saat_menstruasi_sangat

_penting 

1.50 .827 20 

Cara_membersihkan_alat_g

enetalia_dari_Vagina_ke_an

us 

1.60 .681 20 

Mengganti_pakaian_dalam_

minimal_2_kali_sehari 
1.65 .813 20 

Agar_tidak_menimbulkan_ja

mur_pakai_dalam_diganti_2

_kali_sehari 

1.50 .513 20 

Rajin_mengganti_pembalut_

dapat_mencegah_berkemba

ngnya_bakteri 

1.60 .681 20 

Sebaiknya_tidak_bergantian

_handuk_untuk_mengeringk

an_vagina 

1.75 .851 20 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Kebersihan_daerah_kewani
atan_organ_reproduksi_haru
s_diperhatikan 

9.60 12.884 .772 .819 .897 

Informasi_seputar_kebersiha
n_saat_menstruasi_sangat_
penting 

9.80 13.116 .527 .419 .925 

Cara_membersihkan_alat_g
enetalia_dari_Vagina_ke_an
us 

9.70 12.853 .746 .717 .899 

Mengganti_pakaian_dalam_
minimal_2_kali_sehari 

9.65 11.292 .916 .900 .878 

Mencuci_tangan_sebelum_
membasuh_daerah_kewanit
aan 

9.80 13.537 .837 .777 .896 

Rajin_mengganti_pembalut_
dapat_mencegah_berkemba
ngnya_bakteri 

9.70 12.221 .898 .908 .883 

Sebaiknya_tidak_bergantian
_handuk_untuk_mengeringk
an_vagina 

9.55 12.576 .606 .693 .917 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.30 16.958 4.118 7 
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3. Sumber Informasi 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.848 .852 5 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Mendapatkan_Informasi_dar

i_Orang_tua_tentang_menst

urasi 

1.35 .489 20 

Mendapatkan_Informasi_dar

i_Guru_tentang_mensturasi 
1.30 .470 20 

Mendapatkan_Informasi_dar

i_Media_cetak_tentang_me

nsturasi 

1.30 .470 20 

Mendapatkan_Informasi_dar

i_Teman_tentang_menstura

si 

1.15 .366 20 

Mendapatkan_Informasi_dar

i_Tenaga_kesehatan_tentan

g_mensturasi 

1.20 .410 20 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Mendapatkan_Informasi_dar
i_Orang_tua_tentang_menst
urasi 

4.95 1.839 .741 .620 .794 

Mendapatkan_Informasi_dar
i_Guru_tentang_mensturasi 

5.00 2.000 .633 .545 .825 

Mendapatkan_Informasi_dar
i_Media_cetak_tentang_men
sturasi 

5.00 2.105 .540 .600 .850 

Mendapatkan_Informasi_dar
i_Teman_tentang_menstura
si 

5.15 2.239 .629 .463 .827 

Mendapatkan_Informasi_dar
i_Tenaga_kesehatan_tentan
g_mensturasi 

5.10 1.989 .782 .739 .787 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

6.30 3.063 1.750 5 

 

4. Perilaku Personal Hygiene 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.905 .925 9 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Membersihkan_vagina_dari

_arah_depan_ke_belakang 
1.80 1.196 20 

Membungkus_pembalut_de

ngan_plastik_saat_membua

ngnya 

1.40 1.231 20 

Mengganti_pembalut_4_kali

_sehari_atau_lebih 
1.70 1.342 20 

Menggunakan_tissue_atau_

handuk_untuk_mengeringka

n_vagina 

1.80 1.196 20 

saya_mandi_1_kali_sehari_

saat_mensturasi 
1.55 1.234 20 

Saya_membiarkan_kulit_ke

pala_berminyak_saat_mens

turasi 

1.90 1.518 20 

Saya_membasuh_organ_re

produksi_saat_mandi_saja 
1.90 1.447 20 

Mnggunakan_handuk_atau_

tissue_saat_mengganti_pe

mbalut 

1.95 1.432 20 

Mengganti_pakaian_dalam_

saat_terkena_darah_menstu

rasi 

1.10 .308 20 
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Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Membersihkan_vagina_dari_
arah_depan_ke_belakang 

13.30 60.116 .608 . .899 

Membungkus_pembalut_den
gan_plastik_saat_membuan
gnya 

13.70 55.905 .837 . .883 

Mengganti_pembalut_4_kali
_sehari_atau_lebih 

13.40 53.726 .880 . .878 

Menggunakan_tissue_atau_
handuk_untuk_mengeringka
n_vagina 

13.30 60.116 .608 . .899 

saya_mandi_1_kali_sehari_s
aat_mensturasi 

13.55 57.208 .755 . .889 

Saya_membiarkan_kulit_kep
ala_berminyak_saat_menstu
rasi 

13.20 53.853 .748 . .889 

Saya_membasuh_organ_rep
roduksi_saat_mandi_saja 

13.20 55.537 .705 . .893 

Mnggunakan_handuk_atau_
tissue_saat_mengganti_pem
balut 

13.15 59.292 .521 . .908 

Mengganti_pakaian_dalam_
saat_terkena_darah_menstu
rasi 

14.00 68.316 .869 . .906 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.10 72.832 8.534 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

Lampiran 9 Hasil Analisis Univariat 

 
Frequencies 

Statistics 

 Kelas Usia 
Usia_pertama
_mensturasi 

Lamanya_men
sturasi 

N Valid 54 54 54 54 

Missing 0 0 0 0 

 
Frequency Table 

Kelas 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid IX 12 22.2 22.2 22.2 

VII 19 35.2 35.2 57.4 

VIII 23 42.6 42.6 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 
Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 12 TAHUN 7 13.0 13.0 13.0 

13 TAHUN 14 25.9 25.9 38.9 

14 TAHUN 21 38.9 38.9 77.8 

15 TAHUN 12 22.2 22.2 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 
Usia_pertama_mensturasi 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 10 TAHUN 3 5.6 5.6 5.6 

11 TAHUN 13 24.1 24.1 29.6 

12 TAHUN 31 57.4 57.4 87.0 

13 TAHUN 6 11.1 11.1 98.1 

15 TAHUN 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 
Lamanya_mensturasi 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 HARI 2 3.7 3.7 3.7 

4 HARI 5 9.3 9.3 13.0 

5 HARI 12 22.2 22.2 35.2 

6 HARI 6 11.1 11.1 46.3 

7 HARI 21 38.9 38.9 85.2 

8 HARI 6 11.1 11.1 96.3 

9 HARI 2 3.7 3.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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Frequencies 
 

Statistics 

 

Pengetahuan_

Total Sikap_Total 

Informasi_

Total 

Perilaku_

Total 

N Valid 54 54 54 54 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4.81 22.31 3.76 29.98 

Std. Error of Mean .171 .783 .140 1.050 

Median 5.00 19.00 4.00 34.50 

Mode 4 18 4 37 

Std. Deviation 1.260 5.755 1.027 7.715 

Variance 1.588 33.125 1.054 59.528 

Range 5 20 4 22 

Minimum 2 14 1 19 

Maximum 7 34 5 41 

Sum 260 1205 203 1619 

 
Frequency Table 
 

Kategori_Perilaku 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 25 46.3 46.3 46.3 

Baik 29 53.7 53.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

 
Statistics 

 VPR1 VPR2 VPR3 VPR4 VPR5 VPR6 VPR7 VPR8 VPR9 

N Valid 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.93 3.41 3.33 3.06 3.13 3.15 3.22 3.30 3.46 

Std. Error of Mean .129 .155 .163 .166 .173 .157 .137 .151 .160 

Median 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 

Mode 4 3 4 4 4 4 3 3 3
a
 

Std. Deviation .949 1.141 1.197 1.220 1.275 1.156 1.003 1.110 1.177 

Variance .900 1.303 1.434 1.487 1.624 1.336 1.006 1.231 1.385 

Range 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 212 184 180 165 169 170 174 178 187 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 
Kategori_Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 23 42.6 42.6 42.6 

Baik 31 57.4 57.4 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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Statistics 

 VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 VP7 

N Valid 54 54 54 54 54 54 54 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean .67 .91 .80 .28 .89 .61 .67 

Std. Error of Mean .065 .040 .055 .062 .043 .067 .065 

Median 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 

Mode 1 1 1 0 1 1 1 

Std. Deviation .476 .293 .407 .452 .317 .492 .476 

Variance .226 .086 .165 .204 .101 .242 .226 

Range 1 1 1 1 1 1 1 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 

Maximum 1 1 1 1 1 1 1 

Sum 36 49 43 15 48 33 36 

 
Kategori_Sikap 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negatif 31 57.4 57.4 57.4 

Positif 23 42.6 42.6 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 
Statistics 

 VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VS7 

N Valid 54 54 54 54 54 54 54 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.67 3.37 3.06 2.91 2.98 3.22 3.11 

Std. Error of Mean .118 .153 .178 .166 .151 .120 .142 

Median 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Mode 4 3 3 2 3 3 3 

Std. Deviation .869 1.121 1.309 1.217 1.107 .883 1.040 

Variance .755 1.256 1.714 1.482 1.226 .780 1.082 

Range 3 4 4 4 4 4 4 

Minimum 2 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 198 182 165 157 161 174 168 

 
Kategori_SI 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 17 31.5 31.5 31.5 

Baik 37 68.5 68.5 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 
Statistics 

 VSI1 VSI2 VSI3 VSI4 VSI5 

N Valid 54 54 54 54 54 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean .94 .89 .44 .87 .61 
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Std. Error of Mean .031 .043 .068 .046 .067 
Median 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 
Mode 1 1 0 1 1 
Std. Deviation .231 .317 .502 .339 .492 
Variance .053 .101 .252 .115 .242 
Range 1 1 1 1 1 
Minimum 0 0 0 0 0 
Maximum 1 1 1 1 1 
Sum 51 48 24 47 33 
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Lampiran 10 Hasil Analisis Bivariat 

 
NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Pengetahuan_T

otal 

N 54 

Normal Parameters
a,b

 Mean 4.8148 

Std. Deviation 1.26004 

Most Extreme Differences Absolute .167 

Positive .167 

Negative -.141 

Test Statistic .167 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 
Crosstabs 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kategori_Pengetahuan * 

Kategori_Perilaku 
54 100.0% 0 0.0% 54 100.0% 

 
Kategori_Pengetahuan * Kategori_Perilaku Crosstabulation 

 
Kategori_Perilaku 

Total Kurang Baik Baik 

Kategori_Pengetahuan Kurang Baik Count 17 6 23 

% within 

Kategori_Pengetahuan 
73.9% 26.1% 100.0% 

Baik Count 8 23 31 

% within 

Kategori_Pengetahuan 
25.8% 74.2% 100.0% 

Total Count 25 29 54 

% within 

Kategori_Pengetahuan 
46.3% 53.7% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 12.290
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 10.431 1 .001   

Likelihood Ratio 12.758 1 .000   
Fisher's Exact Test    .001 .001 
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Linear-by-Linear 

Association 
12.062 1 .001   

N of Valid Cases 54     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,65. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for 

Kategori_Pengetahuan 

(Kurang Baik / Baik) 

8.146 2.380 27.875 

For cohort Kategori_Perilaku 

= Kurang Baik 
2.864 1.504 5.456 

For cohort Kategori_Perilaku 

= Baik 
.352 .171 .721 

N of Valid Cases 54   

 
NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Sikap_Total 

N 54 

Normal Parameters
a,b

 Mean 22.31 

Std. Deviation 5.755 

Most Extreme Differences Absolute .236 

Positive .236 

Negative -.218 

Test Statistic .236 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kategori_Sikap * 

Kategori_Perilaku 
54 100.0% 0 0.0% 54 100.0% 

 
Kategori_Sikap * Kategori_Perilaku Crosstabulation 

 

Kategori_Perilaku 

Total Kurang Baik Baik 

Kategori_Sikap Negatif Count 21 10 31 

% within Kategori_Sikap 67.7% 32.3% 100.0% 
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Positif Count 4 19 23 

% within Kategori_Sikap 17.4% 82.6% 100.0% 

Total Count 25 29 54 

% within Kategori_Sikap 46.3% 53.7% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 13.463
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 11.514 1 .001   

Likelihood Ratio 14.324 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 13.214 1 .000   

N of Valid Cases 54     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,65. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for 

Kategori_Sikap (Negatif / 

Positif) 

9.975 2.678 37.160 

For cohort Kategori_Perilaku 

= Kurang Baik 
3.895 1.547 9.806 

For cohort Kategori_Perilaku 

= Baik 
.390 .227 .672 

N of Valid Cases 54   

 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 SI_Total 

N 54 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3.76 

Std. Deviation 1.027 

Most Extreme Differences Absolute .278 

Positive .185 

Negative -.278 

Test Statistic .278 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 



100 
 

 
 

 
Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kategori_Informasi * 

Kategori_Perilaku 
54 100.0% 0 0.0% 54 100.0% 

 
Kategori_Informasi * Kategori_Perilaku Crosstabulation 

 

Kategori_Perilaku Total 

Kurang Baik Baik  

Kategori_Informasi Kurang Baik Count 9 8 17 

% within Kategori_Informasi 52.9% 47.1% 100.0% 

Baik Count 16 21 37 

% within Kategori_Informasi 43.2% 56.8% 100.0% 

Total Count 25 29 54 

% within Kategori_Informasi 46.3% 53.7% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square .441
a
 1 .507   

Continuity Correction
b
 .137 1 .711   

Likelihood Ratio .440 1 .507   
Fisher's Exact Test    .566 .355 

Linear-by-Linear Association .432 1 .511   
N of Valid Cases 54     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,87. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Kategori_SI 

(Kurang Baik / Baik) 
1.477 .466 4.679 

For cohort Kategori_Perilaku 

= Kurang Baik 
1.224 .685 2.188 

For cohort Kategori_Perilaku 

= Baik 
.829 .465 1.477 

N of Valid Cases 54   

 



101 
 

 
 

NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Perilaku_Total 

N 54 

Normal Parameters
a,b

 Mean 29.98 

Std. Deviation 7.715 

Most Extreme Differences Absolute .242 

Positive .188 

Negative -.242 

Test Statistic .242 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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