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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebersihan organ genetelia penting untuk dijaga, karena kuman mudah untuk

masuk dan meyebabkan penyakit pada saluran reproduksi, contohnya menjaga

kebersihan di saat menstruasi pembuluh darah melebar sihingga memudahkan

kuman masuk, keluhan yang dirasakan saat sedang menstruasi adalah terasa gatal

yang diakibatkan oleh tumbuhnya jamur kandida yang akan tumbuh pada saat

menstruasi (Sarwono, 2010).

Sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan kebersihan, sikap,

pengetahuan dalam menjaga kebersihan organ reproduksi luar pada remaja putri.

Penelitian yang dilakukan di SLTP Jakarta timur (2003) mendapatkan hasil,

sebagian besar siswi remaja di putri memiliki pengetahuan yang minim mengenai

kebersihan organ reproduksi 93,4%. Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMA

Negeri 2 Semarang 2008 sebanyak 96% Remaja putri mengalami keputihan

(Rabita, 2010 ).

Fenomena yang terjadi pada sebagian anak SMA yang tidak paham mengenai

kesehatan reproduksi, disamping itu mereka sama sekali belum pernah

mendapatkan pelajaran atau informasi khususnya mengenai kesehatan reproduksi

remaja. Disisi lain, sudah banyak dijumpai remaja yang sudah berpacaran dan

tentu saja pada masa-masa tersebut adalah masa yang rentan akan terjerumusnya

pada hal-hal yang merusgiakn siswa SMA.



2

Pemerintah berupaya untuk mengatasi msalah tersebut dengan

melakukan upaya preventatif dengan cara penyuluhan kesehtan dan

pendididkan kesehatan yang melibatkan semua tenaga kesehtan khususnya

perawat. Perawat adalah suatu tenaga kesehatan yang bertugas membantu,

melayani dan memberikan pendidikan kepada masyarakat khususnya remaja.

Peran perawat dilakukan untuk membantu klien dalam meningkatkan

pelayanan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang akan diberikan,

sehingga masyarakat diharapkan terjadi perubahan perilaku setelah diberikan

pendidikan kesehatan (Aulia, 2014).

Untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi pada remaja, Pendidikan

kesehatan tentang masalah kesehatan alat reproduksi menjadi bagian penting

dalam pelaksanaan kesehatan reproduksi. Ini disebabkan berdasarkan data

yang ada sekitar 70% wanita di Indonesia mengalami masalah kebersihan

organ genitalia eksterna. Hal ini menandakan masih minimnya wanita yang

memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri (Depkes, 2004).

Kurangnya menjaga kebersihan organ genitalia eksterna seperti seringnya

penggunaan sabun pembersih kewanitaan, jarangnya mengganti pembalut saat

menstruasi, penggunaan alat pewangi didaerah kemaluan serta seringnya

membiarkan organ intim dalam keadaan basah, misalnya setelah buang air

kecil tidak dikeringkan merupakan sebagian faktor penyebab terjadinya

keputihan (Iswati, 2010).

Akibat jarangnya menjaga kebersihan, maka masalah yang timbul

beberapa penyakit kelamin seperti keputihan, kangker serviks, alergi,
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peradangan, infeksi saluran kemih .hal itu berkaitan dengan saluran kemih

yang dimiliki oleh wanita lebih pendek.,dan menyebabkan dengan mudah

terserang kuman dan penyakit. Kuman terntentu dan jumlah tertentu dapat

menyebabkan perdangan dan menimbulkan rasa sakit. Oleh karena itu

pentingnya menjaga kebersihan organ genetelia, agar kuman-kuman tersebut

tidak mudah untuk masuk kedalam saluran kemih (Nadesul, 2008).

Kebersihan organ genetelia penting untuk dijaga, karena kuman mudah

untuk masuk dan meyebabkan penyakit pada saluran reproduksi, contohnya

menjaga kebersihan di saat menstruasi pembuluh darah melebar sihingga

memudahkan kuman masuk, keluhan yang dirsakan saat sedang menstruasi

adalah terasa gatal yang diakibatkan oleh tumbuhnya jamur kandida yang akan

tumbuh pada saat menstruasi (Sarwono, 2010).

Penelitian yang dilakukan di SLTP Jakarta timur (2003) mendapatkan

hasil, sebagian besar siswi remaja di putri memiliki pengetahuan yang minim

mengenai kebersihan organ reproduksi 93,4%. Dari hasil penelitian yang

dilakukan di SMAN 2 Semarang 2008 sebanyak 96% Remaja putri mengalami

keputihan (Rabita, 2010).

Booklet adalah suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan

dalam bentuk buku, baik berupa tulisan maupun gambar. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mnegtahui efektifitas pendidikan kesehatan reproduksi genetalia

eksterna dengan menggunakan booklet terhadap remaja putri di SMAN 2

SMAN 1 Sine Kabupaten Ngawi . Selain itu booklet juga merupakan media
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yang sering digunakan karena memiliki sifat yang menarik dan sederhana, jadi

siswa dengan mudah memahami secara cepat.

Dari survey pendahuluan pada tanggal 25 Oktober 2016, dari hasil

wawancara kepada 8 Murid SMAN 1 Sine Kabupaten Ngawi yang

tergabungdalam palang merah indonesia . Dari 8 siswi yang diwawancara, 4

diantaranya mengatakan tidak pentingnya menjaga kebersihan organ genetalia

eksterna dan tidak tahu cara membersihkan organ genetalia eksterna dengan

benar, sedangkan 4 yang lain mengatakan bahawa mereka memiliki kebiasaan

tidak membersihkan alat genetakia eksterna bahwa mereka memiliki kebiasaan

tidak membersihkan alat genetalia eksterna dengan benar setelah buang air

kecil. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, serta hasil survey

pendahuluan dilakukan oleh peneliti, maka penulis ingin mengadakan

penelitian tentang pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan booklet

terhadap pengetahuan remaja putri mengenai kebersihan organ genetalia

eksterna di SMAN 1 Sine Kabupaten Ngawi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan pertanyaan masalah

sebagai berikut: ”Adakah pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan

booklet terhadap pengetahuan remaja putri mengenai kebersihan organ

genitalia eksterna di SMAN 1 Sine Kabupaten Ngawi?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
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Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan booklet

terhadap pengetahuan remaja putri mengenai kebersihan organ genitalia

eksterna di SMAN 1 Sine Kabupaten Ngawi.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja putri mengenai kebersihan

organ genitalia eksterna sebelum diberi pendidikan kesehatan di

SMAN 1 Sine Kabupaten Ngawi.

b. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja putri mengenai kebersihan

organ genitalia eksterna sesudah diberi pendidikan kesehatan di

SMAN 1 Sine Kabupaten Ngawi.

c. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan booklet

dalam meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai kebersihan

organ genitalia eksterna di SMAN 1 Sine Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan dan

penyempurnaan pengetahuan khususnya tentang pengaruh pendidikan

kesehatan menggunakan booklet terhadap pengetahuan remaja putri

mengenai kebersihan organ genitalia eksterna.

2. Manfaat praktis

a. Bagi remaja putri
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Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai

dorongan untuk lebih meningkatkan kebersihan organ genitalia eksternal

mengingat kebersihan sangat penting.

b. Bagi orang tua

Hasil penelitian ini diharapkan kepada orang tua dapat memperhatikan

dan edukasi remaja putrinya tentang kebersihan organ genitalia eksterna

di rumah.

c. Bagi Sekolah

Sebagai bahan pertimbangan kepada sekolah mengenai pentingnya

memberi informasi kesehatan kebersihan organ genitalia eksternal

wanita untuk meningkatkan pengetahuan siswi tentang kebersihan organ

genitalia eksternal

d. Bagi perawat

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi strategi dalam memberikan

pelayanan kesehatan salah satunya promosi kesehatan kepada remaja

putri untuk selalu menjaga kebersihan organ genitalia eksterna.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini adalah :

1. Sugiarto, T. (2012) Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan

Reproduksi Wanita dengan Perilaku Pencegahan Keputihan Pada Siswi di

SMA Negeri 1 Jatinom. Jenis penelitian adalah Penelitian kuantitatif,
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dengan rancangan penelitian deskriptif korelatif. Sampel 81 siswi, teknik

sampling menggunakan stratified sampling. Instrumen penelitian

menggunakan kuesioner. Analisis data menggunaka uji Chi Square. Hasil

penelitian menunjukkan ada hubungan tingkat pengetahuan tentang

kesehatan reproduksi wanita dengan perilaku pencegahan keputihan pada

siswi di SMA Negeri 1 Jatinom.

2. Faktor yang Berhubungan dengan Praktik Menstrual Hygiene Genitalia

pada Siswi SMPLB Tunagrahita. Penelitian observasional ini menggunakan

pendekatan cross sectional dengan sebagai sampel. Instrument penelitian

menggunakan kuesioner. Analisis dengan univariat dan bivariat dengan

menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian  menunjukkan Pengetahuan,

sikap, dukungan orang tua dan akses informasi berhubungan dengan

praktik menstrual hygiene genitalia, sedangkan dukungan guru dan

dukungan teman tidak berhubungan dengan praktik menstrual hygiene

genitalia.

3. Puspitasari, L (2014) Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Perubahan

Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam Upaya Menangani Balita Gizi Kurang di

Desa Mancasan Sukoharjo. Jenis penelitian adalah pre eksperiment design,

menggunakan one group pretest-postest design. Sampel sebesar 32 orang.

Teknik sampling menggunakan pusposive sampling, instrumen

menggunakan kuesioner pengetahuan, media pendidikan kesehatan

menggunakan booklet. Analisis data menggunakan uji paired sample test.

Hasil peneitian terdapat perbedaan pengetahuan dan sikap ibu antara
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sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang menangani

balita gizi kurang.


