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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 



 
 

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 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 



 
 

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 



 
 

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 



 
 

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. 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. 



 
 

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 



 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


