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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan reproduksi (kespro) merupakan masalah vital dalam 

pembangunan kesehatan pada khususnya, karena tidak akan dapat 

diselesaikan dengan jalan kuratif saja, namun justru yang lebih penting adalah 

dengan melakukan upaya preventif. Kespro menjadi perhatian pemerintah, 

karena hal ini menjadi masalah yang serius sepanjang hidup. Pemerintah tetap 

melihat penanganan persoalan kespro remaja dalam konteks perundang-

undangan yang berlaku dan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. 

Pemerintah sangat mendukung pemberian informasi, konseling dan 

pelayanan kespro yang seluas-luasnya kepada para remaja sebagai bagian dari 

hak reproduksi mereka. Sasaran program kesehatan reproduksi kepada 

seluruh remaja dan keluarganya supaya mereka memiliki pengetahuan, 

kesadaran, sikap dan perilaku kesehatan reproduksi yang bertanggungjawab, 

sehingga siap menjadi keluarga berkualitas tahun 2015 (Depkes RI, 2001). 

Gangguan pada wanita saat menstruasi sangatlah luas, salah satunya 

terjadi iritasi atau rasa gatal di sekitar vulva dan lubang vagina. Daerah ini 

amat peka bila disentuh. Sering kali rasa gatal ini memicu para remaja putri 

untuk menggaruknya, sehingga dapat menyebabkan rasa perih dan kondisi 

yang lebih tidak nyaman. Bekas garukan sering terlihat bila pemeriksaan 

dilakukan oleh dokter. Jika kulit vagina tergores oleh kuku yang tajam atau 



 2 

benda lain, walaupun pada permukaannya kelihatan tidak rusak, namun hal 

ini dapat menyebabkan infeksi sekunder. Seperti infeksi candida akut, 

vaginosis bakteri dan trikomoniasis. Jika hal ini terjadi maka akan membuat 

keadaan lebih buruk (Djajakusumah, 2011). 

Pruritus vulvae sering merupakan tanda awal vaginitis. Pruritus vulvae 

biasanya terjadi pada malam hari, hal ini disebabkan karena ketika sedang 

tidur, tanpa disadari remaja putri menggaruk daerah tersebut sehingga dapat 

menyebabkan beberapa memar dan berdarah. Pada tahap selanjutnya Pruritus 

vulvae mempengaruhi kehidupan sosial seorang wanita (Wolff dkk, 2009). 

Pengetahuan dan perilaku vulva higiene merupakan salah satu upaya 

untuk mencegah dan mengontrol infeksi, mencegah kerusakan kulit, 

meningkatkan kenyamanan serta mempertahankan kebersihan diri (Potter dan 

Perry, 2000). Pada wanita, perawatan vulva higiene dapat dilakukan dengan 

membersihkan area genitalia eksternal pada saat mandi maupun Buang Air 

Kecil (BAK). Umumnya, wanita lebih suka melakukannya sendiri tanpa 

bantuan orang lain apabila mereka masih mampu secara fisik. Dengan kata 

lain, semua itu butuh perawatan agar tidak menimbulkan masalah (Mubarak 

dkk, 2007). 

Penelitian yang dilakukan oleh Bohl (2005) di Amerika menunjukkan 

bahwa dari 160 responden, 100% pernah mengalami Pruritus vulvae. Dimana 

dari semua responden sebanyak 90% mengalami Pruritus vulvae secara akut 

dan 10% mengalami Pruritus vulvae secara kronis. Responden yang 

mengalami Pruritus vulvae secara kronis, 44% diantaranya disebabkan 
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karena adanya jamur, bakteri dan virus yang muncul karena personal higiene 

dan higiene menstruasi yang kurang, 30% karena alergi terhadap suatu 

produk kewanitaan dan 26% karena adanya kelainan patologik pada vulva. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah (2012) pada remaja putri SMA 

menunjukkan bahwa dari 79 responden, 100% pernah mengalami Pruritus 

vulvae saat menstruasi. Dimana sebanyak 15,2% selalu merasakan Pruritus 

vulvae setiap hari selama menstruasi dan sebanyak 84,8% mengalami 

Pruritus vulvae tidak setiap hari selama menstruasi. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Winerungan dkk (2013) pada 

remaja putri menunjukkan bahwa akibat higiene yang kurang selama 

mentruasi dapat menimbulkan penyakit organ reproduksi. Dari hasil 

penelitiannya didapat data tingkat pengetahuan tentang higiene saat 

menstruasi pada remaja putri dengan kategori baik sebanyak 14 responden 

(8,4%), kategori cukup 74 responden (44,3%), dan kategori kurang sebanyak 

79 responden (47,3%). 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada pelajar 

putri SMA Negeri 1 Kartasura. Dari 10 anak, terdapat 6 anak (60%) 

mengalami gatal di sekitar vagina saat menstruasi. Setelah ditanya tentang 

vulva higiene sebanyak 8 anak (80%) tidak mengetahui tentang vulva higiene, 

sedangkan 2 anak (20%) mengetahui tentang vulva higiene. Serta 10 anak 

(100%) memiliki perilaku tentang vulva higiene yang kurang. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul hubungan antara pengetahuan dan 
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perilaku tentang vulva higiene dengan kejadian Pruritus vulvae saat 

menstruasi pada pelajar putri SMA Negeri 1 Kartasura. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pengetahuan dan perilaku tentang vulva 

higiene dengan kejadian Pruritus vulvae saat menstruasi pada pelajar putri 

SMA Negeri 1 Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan perilaku tentang vulva 

higiene dengan kejadian Pruritus vulvae saat menstruasi pada pelajar 

putri SMA Negeri 1 Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menggambarkan pengetahuan pelajar putri tentang vulva higiene di 

SMA Negeri 1 Kartasura. 

b. Menggambarkan perilaku pelajar putri tentang vulva higiene di SMA 

Negeri 1 Kartasura. 

c. Menggambarkan kejadian Pruritus vulvae saat menstruasi pada 

pelajar putri di SMA Negeri 1 Kartasura. 

d. Mengetahui hubungan pengetahuan tentang vulva higiene dengan 

kejadian pruritus vulvae saat menstruasi. 

e. Mengetahui hubungan perilaku tentang vulva higiene dengan kejadian 

pruritus vulvae saat menstruasi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pelajar 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

perilaku pelajar SMA khususnya SMA Negeri 1 Kartasura tentang vulva 

higiene dan Pruritus vulvae saat menstruasi. 

2. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

khususnya bagi pihak SMA Negeri 1 Kartasura tentang pengetahuan dan 

cara perawatan vulva saat menstruasi siswa SMA. Sehingga dapat 

dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk memasukkan Kespro ke 

dalam kurikulum SMA. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai data dasar dan referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan vulva higiene dan Pruritus vulvae 

saat menstruasi. 

  


