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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Era Globalisasi yang mengakhiri dari abad 20 ke abad ke-21 ini ditandai dengan 

adanya fenomena transisi kependudukan di Indonesia. Adanya transisi ini 

menyebabkan perubahan struktur pendudukan menurut umur. Apabila penduduk 

yang terbesar adalah anak-anak, maka di abad ke -21 ini adalah masa peralihan 

menjadi remaja . Remaja putri yang masa peralihan menjadi remaja tersebut ditandai 

dengan adanya masa pubertas yang biasanya dimulai dengan menstruasi pertama atau 

yang sering di kenal oleh istilah medis yaitu “Menarche” . biasanya masa ini terjadi 

pada usia 9-17 tahun dan menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah remaja di 

Indonesia tahun 2005 mencapai 42 juta jiwa atau 19,34% dari jumlah seluruh 

penduduk Indonesia. Remaja putri yang menginjak dewasa lebih banyak 

dibandingkan remaja putra yang menginjak dewasa. Pada masyarakat barat usia 

mengalami haid pertama adalah 11-12 tahun (Margareth, 2008). Remaja tersebut 

mengalami haid pertama maka kesehatan reproduksi yang menjadi faktor utama 

dalam masalah kesehatan reproduksi pada remaja.  

 Kesehatan reproduksi remaja ialah  suatu kondisi kesehatan yang menyangkut 

system, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian kesehatan 

disini tidak berarti bebas dari penyakit namun juga sehat secara mental (psikolog)  

serta sosial  dan kultural budaya (Fauzi, 2008 dalam Marmi, 2013). Kesehatan 
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reproduksi remaja (KRR) secara umum diartikan  sebagai kondisi sehat dari system, 

fungsi, dan proses alat reproduksi yang dimiliki oleh remaja, yaitu laki-laki dan 

perempuan usia 10-24 tahun (BKKBN-UNICEF, 2004 dalam Marmi, 2013). 

Pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja karena seorang remaja mengalami 

peralihan dari kanak-kanak menjadi remaja maka akan ada perubahan-perubahan 

fisik pada remaja tersebut, seperti perubahan bentuk tubuh (tumbuhnya payudara, 

tumbuhnya rambut pada axila serta pubis). Perlunya menjaga kebersihan area 

genetalia setelah remaja mengalami menstruasi sangat penting, ketika tidak menjaga 

area genetalia dengan baik maka menyebabkan keputihan mungkin akan 

menyebabkan penyakit lebih serius saat tidak menjaga perineal hygine. 

 Pengetahuan remaja tentang menjaga perineal hygiene masih sangat rendah, hal 

ini tampak pada artikel oleh (Hina Israr, 2010) tentang Promosi kebersihan 

menstruasi karena  menurut (Bharadwaj dan Paktar, 2004 dalam Hina Israr, 2010) 

mencatat survey tentang 15% dari 15-27 yang di ungkapkan saat mendapatkan 

menstruasi akan absen dari sekolah sekitar 1-7 hari per bulan. Penelitian di kerala 

(Anuradha)  menunjukkan 60% wanita dengan menstruasi yang tidak higienis. 

Asosiasi Statistik yang sangat signifikan melihat antara perawatan kebersihan 

menstruasi  dan edukasi pengetahuan awal tentang menarche, tipe pencegahan, akses 

ke air, kamar mandi dengan fasilitas yang mengalami menstruasi. Sekolah tersebut 

karena fasilitas (seperti air dan toilet) disini sangat penting tentang koping diri atau 

keprcayaan diri seseorang yang mengalami periode menstruasi. Pembelajaran ini telah 

melakukan pemeriksaan pengetahuan, sikap dan praktis yang berhubungan dengan 

menstruasi dan kebersihan menstruasi. Keluar dari 831 perempuan dengan yang 
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mengalami menstruasi 545 (65,6%) menunjukkan perasaan ketidaknyamanan dengan 

mentruasi ketika di sekolah.  Sikap saat menstruasi itu 546 (66%) bahwa akan 

menimbulkan bau tak sedap dan 406 (49%) dengan darah yang tidak bersih. 

Penelitian dengan topik yang sama mempresentasikan pada agustus 2008 di hari air 

sedunia  oleh Dr. .Mosleh Sadeque di Bangladesh. Dia mendiskusikan tentang 

membutuhkan air untuk promosi kebersihan menstruasi  untuk sekolah perempuan 

yang kurang mampu. Dia menekankan bahwa kebersihan menstruasi harus dikaitkan 

dengan program pendidikan kebersihan di sekolah dengan partisipasi aktif dari guru 

perempuan dan masalah harus membuat agenda terbuka sambil membangun kamar 

mandi atau toilet di sekolah.   

 Akses pada informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi  terutama 

perineal hygiene sangat terbatas, baik dari orang tua, sekolah maupun media massa. 

Budaya “tabu” dalam pembahasan seksualitas menjadi suatu kendala kuat dalam hal 

ini. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pelayanan ini meliputi pemberian 

informasi atau pendidikan kesehatan kepada para remaja  tentang kesehatan 

reproduksi (pendidikan seks dini berupa perineal hygiene)yang akan memberikan 

dampak sosial yang buruk (Sastriyanti, 2006 dalam Marmi,  2013). Pergaulan remaja 

yang telah mengalami menstruasi sangat perlu dijaga karena ketika remaja menstruasi 

maka remaja tersebut sudah berovulasi dan ketika remaja tersebut terjerumus ke hal-

hal yang buruk maka masa depan remaja tersebut akan rusak/hancur.  

 Pendidikan seks dini berupa perineal hygiene pada remaja yang mengalami 

menstruasi pertama kali sangat penting, karena dapat menambah wawasan/ 

pengetahuan lebih awal bagi remaja putri dalam menghadapi menstruasi yang 
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pertama dengan tepat dan menghindari tindakan-tindakan yang berdampak buruk 

pada kesehatan reproduks terutama area genetalia. Hal ini tampak pada 

jurnal/penelitian oleh (Colin Sumpter*, Belen Toronde, 2004) oleh departemen 

kontrol penyakit, sekolah London tentang kebersihan dan pengobatan tropic, 

London, UK (Inggris) menjelaskan 14 artikel telah di indetifikasi yang tampak pada 

hasil kesehatan, terutama infeksi saluran reproduksi. 11 artikel diidentifikasi 

menyelidiki hubungan antara manajemen kebersihan menstruasi, pembatasan social 

dan kehadiran di sekolah. Meta-analisis dari subset dari studi tidak menemukan 

hubungan antara bakteri vaginosis dan manajemen kebersihan menstruasi (OR: 1.07, 

95% CI: 0.52–2.24). tidak ada sosiasi substansial lainnya dengan hasil kesehatan yang 

ditemukan. Meskipun ada bukti kuat bahwa intervensi pendidikan dapat 

meningkatkan praktik manajemen kebersihan menstruasi dan mengurangi 

pembatasan sosial tidak ada bukti kuantitatif bahwa perbaikan dalam metode 

manajemen mengurangi absensi sekolah.  

 Menurut (Suliha 2001, dalam Marmi, 2013) Pendidikan berpengaruh kepada 

sikap wanita terhadap kesehatan. Rendahnya pendidikan membuat wanita kurang peduli 

terhadap kesehatan. Mereka tidak mengenal bahaya atau ancaman kesehatan yang 

mungkin terjadi terhadap diri mereka. Sehingga walaupun sarana yang baik tersedia 

mereka kurang dapat memanfaatkan secara kurang optimal karena rendahnya 

pengetahuan dan tingkat pendidikan yang mereka peroleh. Faktor- Faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan yaitu : pendidikan, media massa, sosial budaya, dan 

ekonomi, lingkungan, pengalaman, usia (Notoatmojo, 2010).  
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 Secara tradisional menstruasi diselimuti oleh adanya mitos ini : sebagian wanita 

masih percaya pada tahayul tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan 

selagi masih mengeluarkan darah (menstruasi). Dalam beberapa kebudayaan Arab, 

wanita dilarang mempersiapkan atau memasak makanan selagi masih menstruasi dan 

sebagian wanita yahudi ortodoks dan islam menjalani ritual pembersihan yang rumit 

setiap periode menstruasi selesai bersiklus. Meskipun berbagai mitos dan tabu ada di 

mana-mana, tidak ada alasan medis atau ilmiah mengapa menstruasi harus dianggap 

sebagai kotor. (Patrick, 2008).  

 Seiring berkembangnya zaman sekarang maka sarana edukasi tentang  kesehatan 

reproduksi remaja telah banyak di variasikan. Salah satunya menggunakan metode 

demonstrasi berupa metode pembelajaran yang bersifat belajar sambil bermain. 

Dengan adanya metode tersebut diharapkan anak-anak yang dimana dengan masa 

peralihan menjadi remaja awal bisa mengerti dan memahami tentang kesehatan 

reproduksi. 

 Salah satu sarana edukasi yang sesuai dengan konsep menyenangkan adalah 

melalui metode demonstrasi Pesan-pesan yang berhubungan tentang perineal hygiene 

terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri saat mengalami menstruasi yang ingin 

disampaikan dalam metode demonstrasi divisualisasikan dalam bentuk gambar-

gambar ataupun alat peraga berbentuk phantom. Metode  pembelajaran demonstrasi 

adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan 

urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan 
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media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang 

disajikan (Fat, 2008). 

 Metode ini digunakan agar siswa atau siswi menjadi lebih paham terhadap materi 

yang dijelaskan karena menggunakan alat peraga dan menggunakan media visualisasi 

yang dapat membantu siswa untuk lebih memahami. Metode demonstrasi memiliki 

berbagai keuntungan pada saat proses pembelajaran ketika seseorang atau pengajar 

sedang melakukan proses pembelajaran didepan kelas. Dengan memanfaatkan media 

pendukung, diharapkan siswa menjadi lebih memahami tentang materi yang 

dijelaskan sehingga proses pembelajaran yang dilakukan siswa mendapatkan hasil 

yang maksimal (Fat, 2008). 

 Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul Pengaruh metode pembelajaran demonstrasi tentang perineal hygiene terhadap 

pengetahuan dan sikap pada remaja putri yang mengalami menstruasi di Mts 

Bustanul Ulum pakisaji kabupaten malang. Dengan memperhatikan aspek 

komunikasi dan estetika yang baik, diharapkan peneliti ini dapat menyampaikan 

informasi dengan tepat mengenai media edukasi sains, dan menghadirkan senyata 

mungkin kegiatan yang berkenaan tentang Perineal hygiene terhadap pengetahuan 

dan sikap pada remaja yang mengalami menstruasi. 

 Dalam Studi Pendahuluan di Mts Bustanul Ulum Pakisaji Kabupaten Malang 

didapatkan data kelas VII, VIII,  dan IX  dengan total 136 siswi perempuan.  Total 

yang sudah menstruasi sebanyak 109 siswi perempuan dengan kelas VII, VIII dan IX 

didapatkan data sekitar  27 siswi yang belum menstruasi dengan kelas VII, VIII dan 

IX.  Dari data di atas didapatkan sekitar 80% siswi perempuan kelas VII, VIII dan 
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IX  yang sudah menstruasi tetapi masih belum mengetahui cara membersihkan 

perineal hygiene dengan baik dan benar. Maka dari itu saya selaku peneliti akan 

memberikan promosi kesehatan dengan metode pembelajaran demonstrasi di mana 

promosi dengan metode tersebut siswi akan lebih mengerti, memahami, dan 

menerapkan perineal hygiene tersebut.  

 Tentang perineal hygiene terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri saat 

mengalami menstruasi melalui alat peraga  diharapkan dapat menjadi salah satu cara 

yang efektif bagi kelompok umur remaja awal , terutama bagi remaja awal usia 

sekolah dasar akhir hingga ke jenjang sekolah menengah pertama, dalam 

meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang perineal hygiene mereka. Selain itu, 

metode pembelajaran demonstrasi  dapat pula dijadikan sebagai salah satu media 

pendidikan tentang perineal hygiene yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan 

inti pesan tentang perineal hygiene terhadap pengetahuan dan sikap pada remaja 

putri yang mengaalami menstruasi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: “ Apakah ada Pengaruh Pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi 

tentang perineal hygiene terhadap pengetahuan dan sikap pada remaja putri yang 

mengalami menstruasi?”  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Pengaruh Pendidikan kesehatan dengan metode 

demonstrasi tentang perineal hygiene terhadap pengetahuan dan sikap pada 

remaja putri yang mengalami menstruasi. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan remaja putri sebelum dan 

sesudah dilakukan  Pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi 

tentang perineal hygiene pada remaja putri yang mengalami menstruasi. 

2. Mengidentifikasi sikap remaja putri sebelum dan sesudah dilakukan 

Pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi tentang perineal 

hygiene pada remaja putri yang mengalami menstruasi. 

3. Mengindentifikasi perbedaan pengetahuan dan sikap remaja putri 

sebelum dan sesudah dilakukan kesehatan dengan Pendidikan 

kesehatan dengan metode demonstrasi tentang perineal hygiene pada 

remaja putri yang mengalami menstruasi.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Institusi Kesehatan 

Hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi untuk meningkatkan metode 

pembelajaran dengan konsep pendidikan sambil bermain pada keperawatan 

maternitas. 
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2. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

keperawatan, khususnya pengetahuan tentang  Pengaruh Pendidikan 

kesehatan dengan metode demonstrasi terhadap  perineal hygiene pada 

remaja putri yang mengalami menstruasi. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang 

Pengaruh Pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi terhadap 

perineal hygiene pada remaja putri yang mengalami menstruasi.  

4. Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

1.  Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan perineal hygiene adalah 

penelitian dengan judul judul gambaran pengetahuan remaja putri tentang 

perineal hygiene di SMPIT As salam pasar minggu Jakarta (depok) tahun 

(2012). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif  dengan 

menggunakan desain crossectional. Variable independen dari penelitian ini 

adalah tentang perineal hygiene sedangkan variabel dependent dari penelitian 

ini yaitu tingkat gambaran pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan 

mayoritas gambaran  pengetahuan remaja putri tentang perineal hygiene 

rendah.  
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Artikel oleh (Hina Israr, 2010) tentang Promosi kebersihan menstruasi 

karena  menurut Bharadwaj and Paktar (2004) mencatat survey tentang 15% 

dari 15-27 yang di ungkapkan saat mendapatkan menstruasi akan absen dari 

sekolah sekitar 1-7 hari per bulan. Penelitian di kerala (Anuradha)  

menunjukkan 60% wanita dengan menstruasi yang tidak higienis. Asosiasi 

Statistik yang sangat signifikan melihat antara perawatan kebersihan menstruasi  

dan edukasi pengetahuan awal tentang menarche, tipe pencegahan, akses ke air, 

kamar mandi dengan fasilitas yang mengalami menstruasi. Sekolah tersebut 

karena fasilitas (seperti air dan toilet) 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

ini akan mengkaji pengaruh metode demonstrasi tentang perineal hygiene 

terhadap pengetahuan dan sikap pada remaja putri yang mengalami menstruasi. 

Dengan membedakan variable bebasnya, pada penelitian sebelumnya variable 

bebasnya pengaruh metode demonstrasi tentang perineal hygiene terhadap 

pengetahuan dan sikap pada remaja putri 

2.  Penelitian yang pernah dilakukan terkait efektivitas metode pembelajaran 

demonstrasi terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas X pada mata 

pelajaran ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi di sekolah 

menengah kejuruan di bandung 2010 oleh Rohendi, Dedy. , Ginanjar, Mugi 

Akbar. , Sutarno, Heri. 2010. Penelitian ini eksperimen semu (quasi eksperimen) 

dengan desain pretest-postest control group design dengan menggunakan teknik 

simple random sampling. Variable dependennya adalah peningkatan hasil 

belajar siswa kelas X pada mata pelajaran ketrampilan komputer dan 
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pengelolaan informasi di sekolah menengah kejuruan, sedangkan variable 

independennya adalah metode pembelajaran demonstrasi. Hasil dari penelitian 

tersebut bahwa metode pembelajaran demonstrasi sangat efektif bagi siswa 

kelas X pada mata pelajaran ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi 

di sekolah menengah kejuruan.   

 Penelitian yang pernah dilakukan terkait efektifitas metode demonstrasi 

pada pembelajaran bidang studi fiqih di MTs Soebono Mantofani Jombang 

Ciputat- Tangerang (Jakarta tahun 2008) oleh Eva Syarifah Nurhayati. Dengan 

metode deskriptif analisis terhadap data yang menulis peroleh dari lapangan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan teknik 

yang digunakan adalah simple random sampling. Variabel dependen dari 

penelitian ini adalah pembelajaran bidang studi fiqih di MTs Soebono 

Mantofani dan variabel independennya adalah metode demonstrasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa metode demonstrasi sangat efektif bagi 

pembelajaran bidang studi fiqih di  MTs Soebono Mantofani karena 

memberikan kemudahan siswa dalam hal pelajaran.  

1.6 Batasan istilah penelitian 

Untuk menghindari luasnya pembahasan dan kajian dalam penelitian ini, maka 

peneliti membatasi penelitian pada: 

1. Peneliti hanya meneliti remaja putri di MTs Bustanul Ulum Pakisaji  Malang. 

2. Peneliti hanya meneliti remaja putri MTs yang mengalami mentruasi dengan 

pengetahuan dan sikap tentang perineal hygiene di MTs Bustanul Ulum 

Pakisaji Malang 


