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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan reproduksi menurut World Health Organization (WHO) 

adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak 

adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan 

sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya serta proses-prosesnya (Harahap, 

2003).  

Pada era globalisasi dan modernisasi ini telah terjadi perubahan dan 

kemajuan disegala aspek dalam menghadapi perkembangan lingkungan, 

kesehatan dan kebersihan, dimana masyarakat dituntut untuk selalu menjaga 

kebersihan fisik dan organ atau alat tubuh. Salah satu organ tubuh yang penting 

serta sensitif dan memerlukan perawatan khusus adalah alat reproduksi. 

Pengetahuan dan perawatan yang baik merupakan faktor  penentu dalam 

memelihara kesehatan reproduksi. Apabila alat reproduksi tidak dijaga 

kebersihannya maka akan menyebabkan infeksi, yang pada akhirnya dapat 

menimbulkan penyakit (Harahap, 2003). 

Pada diri seorang wanita di masa reproduksi biasanya mengalami 

beberapa gejala psikologik yang negatif atau gejala fisik. Sifat gejalanya 

bervariasi dan cenderung memburuk ketika saat-saat menjelang dan selama 

terjadinya proses perdarahan haid pada tubuhnya. Keadaan ini tidak selalu 

terjadi pada setiap siklus haidnya dan intensitasnyapun tidak sama. Beberapa 
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wanita ada juga yang mengalami gejala alam perasaan dan fisiknya berat, salah 

satunya adalah menyebabkan terjadinya keputihan (Hendrik, 2006). 

Keputihan merupakan gejala yang sering dialami oleh sebagian besar 

wanita. Gangguan ini merupakan masalah kedua sesudah gangguan haid. 

Keputihan seringkali tidak ditangani dengan serius oleh para remaja. Padahal 

keputihan bisa jadi indikasi adanya penyakit. Hampir semua permpuan pernah 

mengalami keputihan. Pada umumnya, orang menganggap keputihan pada 

wanita sebagai hal yang normal. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena 

ada berbagai sebab yang mengakibatkan keputihan. Keputihan yang normal 

memang merupakan hal yang wajar. Namun, keputihan yang tidak normal 

dapat menjadi petunjuk adanya penyakit yang harus diobati (Kasdu, 2008). 

Di Indonesia sendiri jumlah wanita yang mengalami keputihan ini sangat 

besar, yaitu sebanyak 70% wanita Indonesia pernah mengalami keputihan 

paling tidak satu kali dalam hidupnya, hal ini berkaitan erat dengan kondisi 

cuaca lembab yang mempermudah wanita Indonesia mengalami keputihan, 

dimana cuaca lembab mempermudah berkembangnya infeksi jamur (Depkes, 

2004). 

Berdasarkan hasill penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2011) 

tentang hubungan antara pengetahuan dan perilaku menjaga kebersihan 

genetalia eksterna dengan kejadian keputihan pada siswi SMA Negeri 4 

Semarang diperoleh sebagian besar siswi memiliki pengetahuan menjaga 

kebersihan genetalia eksterna yang buruk (95,3%). 
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Berdasarkan data pra survei yang dilakukan pada anggal 26 Maret 2012 

adalah jumlah siswi di SMA Negeri 1 Jatinom sebanyak 421 siswi, dimana 

kelas X terdiri dari 137 siswi, kelas XI sebanyak 152 siswi, sedangkan kelas 

XII terdiri dari 132 siswi. Dari hasil studi pendahuluan dengan melakukan 

wawancara terhadap 16 siswi terdapat 11 siswi yang mengalami keputihan, 

setelah ditanya tentang kesehatan reproduksi wanita 3 siswi mengatakan 

mengerti tentang kesehatan reproduksi wanita terutama dalam hal pencegahan 

keputihan yang benar sedangkan 8 siswi mengatakan belum mengetahui 

tentang kesehatan reproduksi wanita terutama dalam hal pencegahan keputihan 

yang benar. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengetahui hubungan tingkat 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi wanita dengan perilaku pencegahan 

keputihan pada siswi di SMA Negeri 1 Jatinom.. Dan setelah peneliti 

berkonsultasi dengan pihak sekolah yaitu SMA Negeri 1 Jatinom menyatakan 

bahwa di sekolah ini belum pernah diadakan penelitian tentang topik ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “apakah ada hubungan tingkat 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi wanita dengan perilaku pencegahan 

keputihan pada siswi di SMA Negeri 1 Jatinom?. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fenomena yang ditemukan peneliti di lapangan maka peneliti 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi wanita dengan perilaku pencegahan keputihan pada siswi di 

SMA Negeri 1 Jatinom. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengetahuan siswi di SMA Negeri 1 Jatinom tentang 

kesehatan reproduksi wanita. 

b. Mengetahui gambaran perilaku siswi di SMA Negeri 1 Jatinom tentang  

pencegahan keputihan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan kepada sekolah mengenai pentingnya memberi 

informasi kesehatan reproduksi wanita untuk meningkatkan pengetahuan 

siswi tentang kesehatan organ reproduksi. 

2. Bagi Siswa 

Memberikan informasi dan pengetahuan yang benar tentang kesehatan 

reproduksi wanita sehingga siswi dapat terhindar dari infeksi organ 

reproduksi.  

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengalaman dan sebagai modal 

awal bagi peneliti untuk melakukan penelitian berikutnya. 
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4. Bagi Penelitian Lain 

Menambah ilmu dan sebagai referensi dalam melakukan pengkajian 

kesehatan reproduksi remaja. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Erlinda (2009), Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Personal Hygiene 

dengan Perilaku Mengatasi Keputihan pada Siswi Kelas X di SMK Negeri 1 

Karanganyar. Hasil menunjukkan Ada hubungan yang signifikan antara 

tingkat pengetahuan tentang personal hygiene dengan perilaku mengatasi 

keputihan pada siswi kelas X di SMK Negeri 1 Karanganyar, kesimpulan 

dari penelitian ini adalah: Ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

pengetahuan tentang personal hygiene dengan perilaku mengatasi keputihan 

pada siswi kelas X di SMK Negeri 1 Karanganyar. 

2. Sari (2010), Hubungan Perilaku Hygiene Pribadi Dengan Kejadian 

Keputihan Pada Siswi SMA Negeri 1 Loceret Kabupaten Nganjuk. Hasil 

penelitian ini menunjukkan tingkat keputihan yang tinggi pada remaja putri 

SMA Negeri 1 Loceret berhubungan dengan perilaku hygiene pribadi yang 

kurang baik yang dilakukan oleh remaja putri. Hasil analisis terdapat 

hubungan yang signifikan antara perilaku hygiene pribadi dengan kejadian 

keputihan pada siswi SMA Negeri 1 Loceret. 

 


