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Nur Fadhilah Rahmah. Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Personal 

Kebersihan Genital terhadap Kejadian Keputihan pada Santriwati  SMAS/MA di 

PPM Rahmatul Asri Enrekang Tahun 2017 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang :Pengetahuan manusia didasari oleh rasa ingin tahu, usaha dalam 

mencari tahu,  dan dari pengalaman yang dimilik. Dalam kaitannya dengan 

pemeliharaan kesehatan, individu merespon perilaku lingkungan, perilaku kesehatan 

untuk dirinya sendiri. Sepanjang siklus kehidupan manusia harus mengamalkan pola 

hidup sehat salahsatunya dengan menjaga kebersihan diri saat memasuki masa remaja 

hingga dewasa. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju ke 

dewasa, bukan hanya dalam arti psikologis tetapi juga dalam arti fisik. Kebersihan 

organ reproduksi pada wanita harus dijaga khususnya remaja, karena merupakan salah 

satu upaya pencegahan terhadap keputihan. Keputihan adalah nama gejala yang 

diberikan kepada cairan yang dikeluarkan dari alat genital yang tidak berupa darah. 

Keputihan ada yang normal dan ada yang tidak normal. .Pengetahuan dan perawatan 

yang baik dalam menjaga kebersihan organ reproduksi dapat memelihara kesehatan 

reproduksi. Organ reproduksi wanita merupakan daerah tertutup dan berlipat, sehingga 

apabila tidak menjaga kebersihannya maka akan lebih mudah untuk berkeringat, lembab 

dan kotor.  

Tujuan Penelitian : Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan pengetahuan dan perilaku personal kebersihan genital terhadap 

Kejadian Keputihan pada santriwati  SMAS/MA di PPM Rahmatul Asri Enrekang 

Tahun 2017 

Desain Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik yang 

digunakan adalah pendekatan Cross Sectional. 

Hasil Penelitian: Hasil Penelitian berdasarkan Chi-Square Test, hubungan pengetahuan 

dengan perilaku personal kebersihan genital diperoleh p=0.059, hubungan pengetahuan 

dengan kejadian keputihan diperoleh p=0.504, dan hubungan perilaku personal 

kebersihan genital dengan Kejadian Keputihan diperoleh p=0.000. 

Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku personal 

kebersihan genital, Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kejadian 

keputihan dan terdapat hubungan perilaku personal kebersihan genital dengan Kejadian 

Keputihan. 

  

Kata kunci: Pengetahuan, Perilaku, Keputihan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Manusia memilki akal, pikiran, dan tingkah laku berbeda yang mana banyak 

hal dapat mempengaruhi. Pengetahuan manusia didasari oleh rasa ingin tahu, usaha 

dalam mencari tahu,  dan dari pengalaman yang dimiliki. Dalam kaitannya dengan 

pemeliharaan kesehatan, individu merespon perilaku lingkungan, perilaku kesehatan 

untuk dirinya sendiri. Perilaku kesehatan yang berkaitan dengan kesadaran dan  

upaya dalam kebersihan diri kaitannya dengan upaya pencegahan penyakit dilakukan 

dengan berbagai cara contohnya seperti kebiasaan mandi, mencuci tangan dan kaki, 

dan kebersihan pakaian. (Wijayanti, 2006).Personal hygiene dapat diterapkan pada 

semua lingkungan, baik lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. Penyakit  mudah 

menginfeksi bila kebiasaan tidak menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi. (Price & 

Wilson, 2005). 

 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. Kegiatan untuk meningkatkan kesehatan 

(promotif), mencegah penyakit (preventif), terapi (kuratif) maupun pemulihan 

kesehatan (rehabilitatif) adalah upaya kesehatan masyarakat. (Notoatmodjo, 2003) 
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 Sepanjang siklus kehidupan manusia harus mengamalkan pola hidup sehat 

salahsatunya dengan menjaga kebersihan diri saat memasuki masa remaja hingga 

dewasa. 

 Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa, 

bukan hanya dalam arti psikologis tetapi juga dalam arti fisik. Batasan usia remaja 

Indonesia adalah 11–24 tahun dan belum menikah (Sarwono, 2013). Menurut WHO 

(1995) batasan usia remaja terdiri dari remaja awal (10–13 tahun), remaja madya 

(14–16 tahun), dan remaja akhir (17–19 tahun).(Depkes, 2010).Masa peralihan dari 

anak-anak menjadi remaja juga dikenal dengan istilah pubertas. Pada masa pubertas 

juga terjadi berbagain perubahan. Perubahan fisik pada pubertas terutama merupakan 

hasil aktivitas hormonal yang di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Kesehatan 

reproduksi merupakan keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial dalam segala hal 

yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Sedangkan, kesehatan 

reproduksi remaja merupakan suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, 

dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja (Effendi dan Makhfudli, 2009).

 World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan reproduksi 

merupakan suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari 

penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem 

reproduksi, fungsi serta prosesnya atau Suatu keadaan dimana manusia dapat 

menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses 

reproduksinya secara sehat dan aman (Sari, 2012).  

 Organ reproduksi merupakan organ tubuh yang sensitif dan memerlukan 

perawatan khusus. Pengetahuan dan perawatan yang baik dalam menjaga 
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kebersihanorgan reproduksi dapat memelihara kesehatan reproduksi (Pudiastuti, 

2010). Organ reproduksi wanita merupakan daerah tertutup dan berlipat, sehingga 

apabila tidak menjaga kebersihannya, maka akan lebih mudah untuk berkeringat, 

lembab dan kotor. Tempat yang lembab dan kotor merupakan tempat bakteri untuk 

tumbuh dan berkembang biak. Perilaku yang tidak baik dalam menjaga kebersihan 

organ reproduksi, seperti membersihkan dengan menggunakan air yang kotor, 

memakai sabun kewanitaan secara berlebihan, menggunakan celana dalam yang 

tidak menyerap keringat, jarang mengganti celana dalam, dan tidak sering mengganti 

pembalut merupakan pencetus timbulnya infeksi yang dapat menyebabkan keputihan 

patologis(tidak normal). Kebersihan organ reproduksi pada wanita harus dijaga 

khususnya remaja, karena merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap 

keputihan. Masalah reproduksi pada remaja perlu mendapat penanganan yang serius, 

karena masalah tersebut banyak terjadi pada negara berkembang, seperti di negara 

Indonesia karena kurang tersedia akses untuk mendapat informasi mengenai 

kesehatan reproduksi, khususnya keputihan (Kasdu,2005) 

 Keputihan (white discharge, fluor albus, leucorhea) adalah nama gejala yang 

diberikan kepada cairan yang dikeluarkan dari alat genital yang tidak berupa darah. 

Keputihan ada yang normal dan ada yang tidak normal. Dalam keadaan normal, 

vagina akan menghasilkan cairan yang berwarna putih, tidak berbau dan dalam 

jumlah yang tidak berlebihan, cairan ini berperan sebagai sesuatu sistem 

perlindungan dimana keputihan dapat mengurangkan gesekan antara dinding vagina 

ketika berjalan maupun ketika melakukan hubungan seksual. Wanita tidak 

seharusnya bimbang dengan masalah ini, keputihan yang normal berlaku beberapa 
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hari sebelum datang haid, peningkatan libido ketika hamil atau selepas Menopause 

(Sari, 2012). 

 Dapat dibedakan antara keputihan yang normal (fisiologis) dan keputihan 

yang tidak normal (patologis). Keputihan fisiologis terdiri atas cairan yang kadang-

kadang berupa mukus yang mengandung banyak epitel dengan leukosit yang jarang, 

sedang keputihan patologik terdapat banyak leukosit. Penyebab paling penting dari 

keputihan patologi ialah infeksi. Disini cairan mengandung banyak leukosit dan 

warnanya agak kekuning-kuningan sampai hijau, seringkali lebih kental dan berbau 

(Rembang, dkk, 2013).  

Ada dua hal yang menjadi faktor pendorong keputihan yaitu faktor  endogen 

dari dalam tubuh dan faktor eksogen dari luar tubuh, yang keduanya saling 

memengaruhi. Faktor endogen yaitu kelainan pada lubang kemaluan, faktor eksogen 

dibedakan menjadi dua yakni karena infeksi dan non infeksi. Faktor infeksi yaitu 

bakteri, jamur, parasit, virus, sedangkan faktor non infeksi adalah masuknya benda 

asing ke vagina baik sengaja maupun tidak, cebok tidak bersih, daerah sekitar 

kemaluan lembab, kondisi tubuh, kelainan endokrin atau hormon, menopause 

(Indriyani, dkk, 2012).  

Kondisi seperti ini bisa dicegah dengan melakukan kebiasaan perilaku personal 

Kebersihan yang baik. Kebiasaan ini sendiri merupakan perilaku yang harus 

dibiasakan oleh setiap individu dan disertai dengan pengetahuan tentang perilaku 

personal Kebersihan . Berdasarkan data statistik Indonesia tahun 2008 dari 43,3 juta 

jiwa wanita berusia 15-24 tahun berperilaku tidak sehat, ini merupakan salah satu 

penyebab dari keputihan (Sari, 2012).  
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 Pengetahuan kesehatan reproduksi Sangat penting bagi wanita khususnya 

keputihan agar mereka mengetahui bagaimana seharusnya mereka menghadapi 

keputihan yang nantinya akan berhubungan dengan keputihan yang dialaminya. Pada 

wanita yang kurang pengetahuan dan informasi tentang kebersihan alat genetalia 

akan berdampak pula pada perilakunya dalam menjaga kebersihan alat genetalianya. 

Karena pengetahuan dan perilaku perawatan yang baik merupakan faktor penentu 

dalam memelihara kebersihan alat genetalia. Hasil penelitian menunjukkan perilaku 

personal Kebersihan sangat mempengaruhi untuk terjadinya keputihan. Hal ini 

menunjukkan bahwa perawatan organ reproduksi dengan melakukan tindakan 

higienis termasuk mencuci organ intim dengan air bersih,menjaga kelembaban organ 

intim dan tidak menggunakan pembalut yang wangi yang merupakan tindakan 

perilaku personal Kebersihan  sangat mempengaruhi terjadinya keputihan pada 

wanita usia subur. (Rahayu, 2013) 

 Ketidaktahuan wanita tentang kesehatan reproduksi akan membawa dampak 

besar bagi kesehatanya sendiri. Yang mana dari ketidak tahuannya tersebut akan 

mengakibatkan perilaku - perilaku yang kurang sesuai dengan yang seharusnya di 

lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi. (Sari, 2012).   

 Prevalensi Keputihan cukup tinggi yakni sekitar 75% wanita yang ada di 

seluruh dunia pernah mengalami keputihan, sekali seumur hidupnya (Syed dan 

Braverman, 2004). 

 Di Indonesia, wanita yang mengalami keputihan ini sangat besar, 75% wanita 

Indonesia pasti mengalami keputihan minimal satu kali dalam hidupnya. Angka ini 

berbeda tajam dengan eropa yang hanya 25% saja. Kondisi cuaca Indonesia yang 
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lembab menjadi salah satu penyebab banyaknya wanita Indonesia yang mengalami 

keputihan, hal ini berbeda dengan eropa yang hawanya kering sehingga wanita dapat 

tidak mudah terinfeksi jamur (Indriyani, dkk, 2012).  

 Wanita yang tinggal di pedesaan mengalami gejala keputihan patologis lebih 

banyak akibat belum baiknya perilaku sehat dalam pencegahan keputihan patologis 

dari pada yang tinggal di perkotaan yaitu 19,8 % sedangkan di kota 14,1 % selain itu 

wanita yang lebih muda berpendidikan rendah dan tinggal di pedesaan lebih sedikit 

mengetahui hal tersebut, Sumber informasi dari teman 92,8 %, Guru 72,2 %, Orang 

tua 29,3 %, Media  Cetak 23,7%, Media elektronik 13,6 % Pemuka agama4,8 %, dan 

petugas kesehatan 29 % (SKRRI, 2007) 

 Data awal yang didapatkan setelah melakukan observasi dan wawancara 

bahwa santriwati belum pernah mendapatkan penyuluhan mengenai perilaku 

personal Kebersihan  dan keputihan patologis. Kesadaran dalam melakukan 

perawatan diri pada santriwati di daerah pondokan masih sulit dikarenakan masa 

transisi dari anak-anak menuju remaja tanpa didampingi oleh orangtua masing-

masing, mereka diharuskan mandiri dalam urusan hidup termasuk kebersihan diri 

mereka masing-masing apalagi yang berkaitan dengan masalah perilaku personal 

Kebersihan  yang mana hal tersebut masih awam bagi mereka  dan hal ini juga bisa 

dipengaruhi oleh masihkurang pengetahuan tentang pentingnya kebersihan dan 

dampak dari tidak menerapkan perilaku personal Kebersihan . 

 Pada penelitian ini peneliti akan menentukanhubungan pengetahuan dan 

perilaku personal kebersihan genital terhadap Kejadian Keputihan pada santriwati  

SMAS/MA di PPM Rahmatul Asri Enrekang Tahun 2017  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

perumusan masalah apakah ada hubungan pengetahuan dan perilaku personal 

kebersihan genital terhadap kejadian keputihan pada santriwati  SMAS/MA di PPM 

Rahmatul Asri Enrekang Tahun 2017 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan pengetahuan dan perilaku personal kebersihan genital terhadap Kejadian 

Keputihan pada santriwati  SMAS/MA di PPM Rahmatul Asri Enrekang Tahun 

2017. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Sebagai media penerapan ilmu yang telah didapatkan saat perkuliahan 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan 

para wanita khususnya remaja 

3. Menambah wawasan dan pengetahuan, bahan informasi dan masukan 

tentang sejauh mana hubungan pengetahuan dan perilaku personal kebersihan 

genital terhadap Kejadian Keputihan pada santriwati  SMAS/MA di PPM 

Rahmatul Asri Enrekang  

4. Sebagai media bagi remaja untuk mengetahui, menjaga kebersihan  

mencegah terjadinya keputihan patologis.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Organ Reproduksi Wanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Genitalia Externa Feminina (Netter, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Genitalia Interna Feminina (Netter, 2013)  
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Organa Genitalia Feminina 

Sistem reproduksi perempuan terdiri atas organa genitalia externa dan interna  

Organa Genitalia Externa 

 Labium Majus 

 Labium majus merupakan lipatan kulit menonjol yang terbentangdari 

mons pubis untuk bersatu di posterior pada garis tengah.Labium majus berisi 

lemak dan pada Organa genitalia externa termasuk mons pubis (kulit 

berambut di depan pubis) labium majus, labium minus, clitoris, dan glandula 

vestibularis major (glandula Bartholini).permukaanluarnya ditutupi oleh 

rambut. (Labium majus homolog denganscrotum pada laki-laki). 

 Labium Minus 

 Labium minus merupakan dua lipatan kulit kecil tidak berambut, 

terletak di antara labium majus. Ujung posterior bersatu membentuk lipatan 

tajam, frenulum labiorum. Ke anterior labium minus terpisah untuk meiiputi 

clitoris,membentuk preputium di anterior dan frenulum di posterior 

 Vestibulum Vaginae 

Vestibulum vaginae adalah ruang di antara labium minus. Pada 

puncak vestibulum terdapat clitoris dan pada basisnya terdapat muara urethra, 

vagina, dan ductus glandula vestibularis major 
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 Clitoris 

Lokasi dan Deskripsi Clitoris, yang mirip dengan penis pada laki-laki, 

terletak di anterior pada apex vestibulum. Strukturnya sama dengan penis. 

Glans clitoridis sebagian tedutup oleh preputium. 

 Radix Clitoridis 

Radix clitoridis terbentuk dari tiga masa jaringan erektil yang disebut 

bulbus vestibuli dan crus clitoridis dextrum dan sinistrum 

 Bulbus vestibuli  

sesuai dengan bulbus penis, tetapi karena adanya vagina, bulbus 

vestibuli terbagi menjadi dua belahan. Bulbus vestibuli melekat pada 

permukaan bawah diaphragma urogenitale dan diliputi oleh 

musculusbulbospongiosus.Crura clitoridis sesuai dengan crura penis dan di 

anteriormenjadi corpora cavernosa ciitoridis. Masing-masing tetap 

terpisahdan diliputi oleh musculus ischiocavernosus. 

 Corpus Clitoridis 

Corpus clitoridis terdiri dari dua buah corpora cavernosa yang diliputi 

oleh musculus ischiocavernosus. Corpus spongiosumpada laki-laki diwakili 

oleh sedikit jaringan erektil yang terletakdari bulbus vestibuli ke glans 

clitoridis. 
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 Glans Clitoridis 

Glans clitoridis merupakan jaringan erektil kecll yang menutupicorpus 

clitoridis. Glans ini mempunyai banyak ujung serabut sensorik. Sebagian 

glans clitoridis ditutupi oleh preputium 

 clitoridis. 

Pendarahan, Aliran Limfe, dan Persarafan aliran limfe dan persarafan 

clitoris mirip denganyang terdapat pada penis Glandulae Vestibulares 

Majores(Glandula Bartholini) 

 Glandulae vestibulares majores  

Sepasang kelenjar mucosa kecil yang letaknya tertutup oleh bagian 

posterior bulbus vestibule dan labium majus. Masing-masing glandula 

mengalirkan sekretnya ke dalam vestibulum melalui saluran kecilyang 

bermuara pada alur di antara hymen dan bagian posterior labium minus. 

Giandutae ini menghasilkan cairanpelumas selama hubungan 

seksual.UrethraUrethra perempuan panjangnya kurang lebih 1,5 inci (3,8cm). 

Urethra terbentang dari collum vesicae urinariae sampaimeatus urethrae 

externus, di tempat urethra bermuara ke dalamvestibulum kurang lebih 1 inci 

(2,5 cm) dibawah clitoris Urethra menembus sphincter urethrae dan 

terletaktepat di depan vagina. Di samping meatus urethrae externusterdapat 

muara kecil dari ductus glandulae paraurethrales. Urethradapat dilebarkan 

dengan mudah. 
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 Glandulae Paraurethrales 

Glandulae paraurethrales yang homolog dengan prostat pada lakilaki 

bermuara ke dalam vestibulum melalui ductus-ductus kecil pada kedua sisi 

orificium urethrae  

 OrificiumVaginae 

Orificiumvaginae mempunyailipatan mucosa tipis disebuthymenyang 

berlubang ditengahnya. Vagina yang tidak memiliki kelenjar di 

dindingnyadan lumennya dilapisi oleh epitel berlapis gepeng. Mukus yang 

dihasilkan oleh sel-sel di keleniarserviks melumasi lumen vagina. Lamina 

propria yang terletak di atas lapisan otot polos organ terdiridari jaringan ikat 

fibroelastik ionggar yang kaya pembuluh darah. Seperti epitel serviks, lapisan 

vagina (Eroschenco, 2010) 

 

Organa Genitalia lnterna 

 Ovarium 

Epitel germinal terletak di atas jaringan ikat tunika albuginea , Terdiri 

dari korteks di sebelah luar dan medula di sebelah dalam, tanpa batas yang 

jelas, Selama Perkembangan embrionik, oogonia membelah secara mitosi s di 

gonadal iidge, Oogonia mengadakan pembelahan meiosis pertama dan 

berlanjut menjadi oosit primer dl folikel primordial,o Pada masa pubertas, 

folikel primordial tumbuh menjadi folikel primer, sekunder, dan 
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matur,Folikel ovarium dapat mengalami atresia pada setiap tahap 

perkembangan 

 Tuba Fallofi 

Terbentang dari ovarium ke dalam uterus dan memperlihatkan empat 

regio yang kontinuInfundibulum dengan fimbriae tubae uterinae terletak 

berdekatan dengan ovarium, Mukosa terdiri dari banyak plica dan 

membentuk lumen yang tidak rata, Epitel selapis silindris dengan sel bersilia 

(epitheliocytus ciliatus) dan sel ekretori atau peg cell (epitheliocytustubarius 

angustus) tidak bersiliaSel bersilia menciptakan arus ke arah uterus dan 

menjadi predominan dalam fase Proliferative Sel sekretori menghasilkan 

nutrisi bagi oosit, ovum yang dibuahi, dan embrio yang sedang berkembang 

Sekresi tuba uterina mempertahankan sperma dan meningkatkan kapasitasi 

sperma. Otot polos menghasilkan kontraksi peristaltik untuk membantu 

menangkap oosit yang berovulasi. Epitel memperlihatkan perubahan sesuai 

dengan siklus ovariumUterus Terdiri darikorpus, fundus, dan serviks Dinding 

terdiri dari perimetrium di sebelah luar, miometrium di tengah, dan 

endometrium di sebelah dalamo Endometrium terbagi menjadi stratum 

functionale dan stratum basale, Selama daur haid bulanan, stratum functionale 

terlepas sebagai darah haid, Morfologi endometrium berespons terhadap 

estrogen dan progesteron serta fungsi ovarium, Fase proliferative berawal dari 

akhir fase haid setelah pelepasan estrogenEstrogen ovarium menyebabkan 

pertumbuhan endometrium dan pembentukan stratum functionale yang baru 

Fase sekretori dimulai setelah ovulasi dan pembentukan korpus luteum, 
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Estrogen dan peningkatan kadar progesteron menghasilkan sekresi nutrien 

oleh kelenjar endometrium Arteri spiralis menjulur dan mencapai permukaan 

endometrium, Fase menstruasi dimulai ketika oosit yang berovulasi tidak 

dibuahi dan tidak teriadi implantasi, Arteri spiralis sangat peka terhadap 

penurunan kadar hormon dan mengalami konstriksi intermiten, Iskemia 

menghancurkan dinding pembuluh darah dan stratum functionale, Dilatasi 

arteri spiralis menyebabkan dindingnya ruptur, terlepasnya stratum 

funclionale, dan menyebabkanmenstruasi , Sratum basale tetap utuh dan tidak 

terlepas saat menstruasi,  Stratum basale berfungsi sebagai sumber sel untuk 

regenerasi stratum functionale yang baru 

 

 serviks 

Serviks terletak di bagian uterus paling bawah yang menonjol ke dalam 

kanalis vaginalis sebagai porsiovagina (portio vaginalis cervicis). Suatu 

kanalis servikalis (canalis cervicis uteri) sempit berjalanmenembus serviks. 

Lubang kanalis servikalis yang berhubungan langsung dengan uterus adalah 

ostiumuteri internum dan, dengan vagina, ostium uteri externuh. Lain halnya 

dengan stratum functionaleendometrii, mukosa serviks hanya mengalami 

perubahan minimal selama daur haid dan tidak terlepassaat menstruasi. 

Serviks mengandung banyak keleniar serviks (gtandula cervicales) yang 

bercabangyang menunjukkan perubahan aktivitas sekretorik selama berbagai 

fase daur haid. Jumlah dan jenismukus yang disekresikan oleh kelenjar 

serviks berubah selama daur haid akibat perbedaan kadar hormone ovarium. 
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2.2 Keputihan 

Keputihan merupakan salah satu masalah kesehatan reproduksi yang normal 

dan sering terjadi pada wanita, khususnya pada remaja. Keputihan adalah keluarnya 

cairan dari vagina selain darah haid (Kasdu, 2005). Keputihan fisiologis merupakan 

keluarnya cairan vagina selain darah haid yang dalam keadaan normal dipengaruhi 

oleh hormon, berwarna putih encer, tidak berbau, dan tidak gatal. Keputihan tidak 

normal merupakan keluarnya cairan dalam jumlah yang banyak dari vagina selain 

darah haid yang disebabkan oleh infeksi dan tindakan perawatan daerah kewanitaan 

yang tidak benar, berwarna kuning atau kehijauan, berbau amis atau busuk, dan 

disertai rasa gatal (Kusmiran, 2012). Sekitar 75% wanita yang ada di seluruh dunia 

pernah mengalam  keputihan, sekali seumur hidupnya (Syed dan Braverman, 2004). 

Masalah keputihan adalah masalah yang sejak lama menjadi persoalan bagi 

kaum wanita. Keputihan adalah keluarnya sekret atau cairan dari vagina. Sekret 

tersebut dapat bervariasi dalam konsistensi warna dan bau. Umumnya wanita yang 

menderita keputihan mengeluarkan lender tersebut terlalu banyak dan menimbulkan 

bau tidak enak. Ini disebabkan karena terjadinya peradangan dan infeksi pada liang 

vagina. Jika keputihan sudah berlarut-larut dan menjadi berat, maka kemungkinan 

wanita yang bersangkutan akan menjadi mandul (Wijanti, 2009) 

 Faktor penyebab keputihan dipicu karena adanya virus, bakteri, kuman, 

aktivitas yang terlalu lelah, hormonal, dan pada vulva higiene (Bahari, 2012). 

Penyebab keputihan dari keletihan ditandai muncul hanya pada waktu kondisi tubuh 

sangat capek dan biasa lagi ketika tubuh sudah normal kembali (Susanto, 2013). 
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Kelebihan hormon Progesteron dapat menimbulkan keputihan, Keputihan yang 

keluar dari vagina disebabkan oleh hormon Progesteron yang merubah flora dan Ph 

vagina, sehingga jamur mudah tumbuh di dalam vagina dan menimbulkan keputihan 

(Winkjosastro, 2005). Perilaku tidak hygienis seperti air cebok tidak bersih, celana 

dalam tidak menyerap keringat, penggunaan pembalut yang kurang baik merupakan 

salah satu faktor penyebab keputihan (Ayuningsih. dkk, 2010). 

 Keputihan patologis bisa karena banyak hal antara lain benda asing, luka 

pada vagina, kotoran dari lingkungan, air tak bersih, pemakaian tampon atau panty 

liner berkesinambungan. Semua ini potensial membawa jamur, bakteri, virus, dan 

parasit:  

 Jamur Candida  : Warnanya putih susu, kental, berbau agak keras, disertai 

rasa gatal pada vagina. Akibatnya, mulut vagina menjadi kemerahan dan 

meradang. Biasanya kehamilan, pemakaian pil KB, dan rendahnya daya tahan 

tubuh menjadi pemicu. Bayi yang baru lahir juga bisa tertular keputihan 

akibat Candida karena saat persalinan tanpa sengaja menelan cairan ibunya 

yang menderita penyakit tersebut.  

 Parasit Trichomonas Vaginalis : Ditularkan lewat hubungan seks, 

perlengkapan mandi, atau bibir kloset. Cairan keputihan sangat kental, 

berbuih, berwarna kuning atau kehijauan dengan bau anyir. Keputihan karena 

parasit tidak menyebabkan gatal, tapi liang vagina nyeri bila ditekan.  

 Kuman (bakteri) : Bakteri Gardnella-Infeksi ini menyebabkan rasa gatal dan 

mengganggu. Warna cairan keabuan, berair, berbuih, dan berbau amis. Juga 

menyebabkan peradangan vagina tak spesifik. Biasanya mengisi penuh sel-sel 
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epitel vagina berbentuk khas clue cell. Menghasilkan asam amino yang akan 

diubah Menjadi senyawa amin bau amis berwarna keabu-abuan. Beberapa 

jenis bakteri lain juga memicu munculnya penyakit kelamin. Gonococcus, 

atau lebih dikenal dengan nama GO. Warnanya kekuningan, yang sebetulnya 

merupakan nanah yang terdiri dari sel darah putih yang mengandung kuman 

Neisseria gonorrhoea. Kuman ini mudah mati setelah terkena sabun, alkohol, 

deterjen, dan sinar matahari. Cara penularannya melalui senggama.  

 Akibat Virus :  juga sering ditimbulkan penyakit kelamin, seperti condyloma, 

herpes, HIV/AIDS. Condyloma ditandai tumbuhnya kutil-kutil yang sangat 

banyak disertai cairan berbau. Ini sering pula menjangkiti wanita hamil. 

Sedang virus herpes ditularkan lewat hubungan badan. Bentuknya seperti 

luka melepuh, terdapat di sekeliling liang vagina, mengeluarkan cairan gatal, 

dan terasa panas. Gejala keputihan akibat virus juga bisa menjadi faktor 

pemicu kanker rahim.  

 Chlamydia trachomatis : kuman ini sering menyebabkan penyakit mata 

trakhoma. Ditemukan di cairan vagina dengan pewarnaan Diemsa.  

 Treponema palladium : penyebab penyakit kelamin sifilis. Penyakit ini dapat 

terlihat sebagai kutil-kutil kecil di liang senggama dan bibir kemaluan.  

 Hal lain yang juga dapat menyebabkan keputihan antara lain: pemakaian 

tampon vagina, celana dalam terlalu ketat, alat kontrasepsi, rambut yang tak sengaja 

masuk ke vagina, pemakaian antibiotika yang terlalu lama dan lain-lain (Sanmugam, 

2011).  
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 Di dalam vagina terdapat berbagai bakteri, 95% adalah bakteri lactobacillus 

dan selebihnya bakteri patogen (bakteri yang menyebabkan penyakit). Dalam 

keadaan ekosistem vagina yang seimbang, bakteri patogen tidak akan mengganggu. 

Peran penting dari bakteri dalam flora vaginal adalah untuk menjaga derajat 

keasaman (pH) agar tetap pada level normal. Dengan tingkat keasaman tersebut, 

lactobacillus akan tumbuh subur dan bakteri patogen akan mati. Pada kondisi 

tertentu, kadar pH bisa berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari normal. 

Jika pH vagina naik menjadi lebih tinggi dari 4,5 (basa), maka jamur akan tumbuh 

dan berkembang. Akibatnya, lactobacillus akan kalah dari bakteri pathogen 

(Sanmugam, 2011) 

 

2.3 Pengetahuan 

Pengetahuan adalah kesan didalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan 

panca indranya dan berbeda dengan kepercayaan (beliefes), takhayul (superstition), 

dan penerangan-penerangan yang keliru (misinformation). Pengetahuan (Knowledge) 

juga diartikan sebagai hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap 

objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung dan sebagainya), dengan 

sendirinya pada waktu pengindraan sehingga menghasilkan pengetahuan. Hal 

tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek (EB 

Barus, 2011). Sebagian besar pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Karena dari 
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pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih 

baik dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2010).  

Pengetahuan pada hakikatnya merupakan apa yang diketahui tentang suatu 

objek tertentu dan setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri–ciri spesifik mengenai 

apa (ontology), bagaimana (epistemology) dan untuk apa (aksiology) pengetahuan 

tersebut (Notoatmodjo, 2010).  

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kgnitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu :  

1. Tahu (Know) : tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang 

telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. 

2. Memahami (Comprehension) : memahami suatu objek bukan sekedar tahu 

terhadap objek tersebut, juga tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang 

tersbut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang 

diketahui tersebut.  

3. Aplikasi (Application) : Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real 

(sebenarnya).  

4. Analisis (Analysis) : Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam 

satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain  

5. Sintesis (Synthesis) : Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan 

atau menyambungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru, dengan kata lain sintesis adalah kemampuan untuk menyusun suatu 

formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.  
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6. Evaluasi (Evaluation)  : Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Misalnya, 

mahasiswi dapat membedakan antara keputihan yang normal dan tidak normal 

serta melakukan pencegahan terhadap keputihan.  

 

2.4 Perilaku 

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta 

interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, 

sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang 

individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon 

ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan : berpikir, berpendapat, bersikap) maupun 

aktif (melakukan tindakan). Sesuai dengan batasan ini, perilaku kesehatan dapat di 

rumuskan sebagai bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, 

khususnya yang menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan. Perilaku 

aktif dapat dilihat, sedangkan perilaku pasif tidak tampak, seperti pengetahuan, 

persepsi, atau motivasi. Beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk perilaku ke dalam 

tiga domain yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan atau sering kita dengar dengan 

istilah knowledge, attitude, practice (SM Sembiring, 2013)  

Perilaku perilaku personal Kebersihan adalah suatu pamahaman, sikap dan 

praktik yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan derajat kesehatan, 

memilihara kebersihan diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan mencegah 

timbulnya penyakit. Perilaku personal Kebersihan merupakan pemeliharaan 

kebersihan dan kesehatan individu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 
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sehingga terhindar dari gangguan alat reproduksi dan mendapatkan kesejahteraan 

fisik dan psikis serta meningkatkan derajat kesehatan (Sandriana, 2014).  

 Menjaga kesehatan berawal dari menjaga kebersihan. Hal ini juga berlaku 

bagi kesehatan organ-organ seksual. Cara memelihara organ intim tanpa kuman 

dilakukan sehari-hari dimulai bangun tidur dan mandi pagi. Alat reproduksi dapat 

terkena sejenis jamur atau kutu yang dapat menyebabkan rasa gatal atau tidak 

nyaman apabila tidak dirawat kebersihannya. Mencuci vagina dengan air kotor, 

pemeriksaan dalam yang tidak benar, penggunaan pembilas vagina yang berlebihan, 

pemeriksaan yang tidak higienis, dan adanya benda asing dalam vagina dapat 

menyebabkan keputihan yang abnormal. Keputihan juga bisa timbul karena 

pengobatan abnormal, celana yang tidak menyerap keringat, dan penyakit menular 

seksual (Kusmiran Eni, 2011). 

 

Beberapa cara merawat organ reproduksi remaja putri adalah sebagai berikut : 

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh daerah kewanitaan. 

2. Hindari menggunakan sabun mandi pada alat kelamin karena dapat 

menyebabkan kekeringan dan iritasi kulit atau gatal. 

3. Gunakan pembersih kewanitaan yang menggunakan Ph balance 3,5 untuk 

menghindari iritasi. 

4. Mengeringkan daerah di sekitar vagina sebelum berpakaian sebab jika tidak 

dikeringkan kan menyebabkan celana dalam yang dipakai menjadi basah dan 

lembab. Selain tidak nyaman dipakai, celana basah dan lembab berpotensi 

mengundang bakteri dan jamur. 
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5. Tidak diperbolehkan menaburkan bedak pada vagina dan daerah di 

sekitarnya, karena kemungkinan bedak tersebut akan menggumpal di sela-

sela lipatan vagina yang sulit terjangkau tangan untuk dibersihkan dan akan 

mengundang kuman.  

6. Disediakan celana dalam ganti di dalam tas kemanapun pergi, hal ini 

menghindari kemungkinan celana dalam kita basah. Pakailah celana dalam 

dari bahan katun karena dapat menyerap keringat dengan sempurna. 

7. Menghindari pemakaian celana dalam dari satin ataupun bahan sintetik 

lainnya karena menyebabkan organ intim menjadi panas dan lembab. 

8. Membersihkan vagina dengan air sebaiknya dilakukan dengan menggunakan 

shower toilet. Semprotlah permukaan luar vagina dengan pelan dan 

menggosoknya dengan tangan. 

9. Gantilah celana dalam sekurang-kurangnya dua sampai tiga kali sehari. 

10. Penggunaan pantyliner sebaiknya digunakan antara dua sampaitiga jam. 

Penggunaan pantyliner setiap hari ternyata justru dapat mengakibatkan 

infeksi bakteri, jamur, serta jerawat atau bisul pada daerah genetalia. Ini 

terjadi karena pantyliner membuat daerah kewanitaan makin lembab. 

Meskipun lapisan atas pantyiner memiliki daya serap untuk menjaga 

higienitas daerah kewanitaan, akan tetapi bagian dasar dari pantyliner ini 

terbuat dari plastik, sehingga kulit tidak bisa bernafas lega karena kurangnya 

sirkulasi udara. Jadi sebaiknya jangan menggunakan pantyliner terlalu sering. 

11. Sebaiknya tidak menggunakan celana ketat, berbahan nilon, jeans dan kulit. 
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12. Saat cebok setelah BAB atau BAK, bilas dari arah depan ke belakang. Hal ini 

untuk menghindari terbawanya kuman dari anus ke vagina. 

13. Memotong atau mencukur rambut kemaluan sebelum panjang secara teratur. 

14. Memakai handuk khusus untuk mengeringkan daerah kemaluan. 

15. Apabila kita menggunakan WC umum, sebaiknya sebelu duduk siram dulu 

WC tersebut (di-flishing) terlebih dahulu baru kemudian kita gunakan. 

16. Jangan garuk organ intim segatal apa pun. Membilas dengan air hangat juga 

tidak disarankan mengingat cara itu justru bisa membuat kulit di sekitar Mrs. 

V bertambah merah dan membuat rasa gatal semakin menjadi-jadi. Lebih 

baik kompres vagina dengan air es sehingga pembuluh darah di wilayah 

organ intim tersebut menciut, warna merahnya berkurang, dan rasa gatal 

menghilang. Alternatif lain, basuh vagina dengan rebusan air sirih yang sudah 

didinginkan. Atau gunakan PK yang dicampur dengan air dingin. Takarannya 

1 sendok the untuk air satu ember ukuran sedang. Penggunaan PK dengan 

dosis tidak tepat bisa membakar kulit dan membuatnya kering berwarna 

kecoklatan. 

17. Bersihkan vagina setiap buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB). 

Air yang digunakan untuk membasuh harus bersih, yakni air mengalir yang 

langsung dari keran. Penelitian menguak air dalam bak / ember di toilet-toilet 

umum mengandung 70% jamur candida albicans. Sedangkan air yang 

mengalir dari keran di toilet umum mengandung kurang lebih 10-20% jenis 

jamur yang sama. Kebersihan vagina juga berkaitan erat dengan trik 

pembasuhannya. Yang benar adalah dari arah depan (vagina) ke belakang 
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(anus) dan bukan dari anus ke arah vagina. Cara yang disebut terakhir itu 

hanya akan membuat bakteri yang bersarang di daerah anus masuk ke liang 

vagina dan mengakibatkan gatal-gatal. Setelah dibasuh, keringkan Mrs. V 

dengan handuk lembut agar tidak basah. 

18. Sebaiknya pilih pembalut yang berbahan lembut, dapat menyerap dengan 

baik, tidak mengandung bahan yang membuat alergi (misalnya parfum atau 

gel), dan merekat dengan baik pada pakaian dalam. 

19. Tidak memasukkan benda asing ke dalam vagina. 

20. Menggunakan celana dalam yang menyerap keringat. 

21. Tidak menggunakan celana yang terlalu ketat  

22. Pemakaian pembilas vagina secukupnya, tidak berlebihan. (Kusmiran Eni, 

2011) 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP 

3.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Kerangka Teori 

 Penggunaan sabun kewanitaan secara 
berlebihan 

 Cebok menggunakan kurang bersih dan 
cara yang salah(belakang ke depan) 

 Tidak merawat rambaut kemaluan 

 Mengguakan celana dalam yang tidak 

menyerap keringat dari bahan katun 

 Jarang mengganti celana dalam 

 Jarang menggati pembalut/pantyliner 

 tidak menjaga kebersihan. 

KEPUTIHAN 

PATOLOGIS 
INFEKSI 

Bakteri 

Jamur 

Parasit 

virus 

 PH 

MANUSIA 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

KESEHATAN 

PERILAKU PERILAKU PERSONAL 

KEBERSIHAN  

PENGETAHUAN PERILAKU 

PERSONAL KEBERSIHAN  

MENGETAHUI TENTANG 

PERILAKU PERSONAL 

KEBERSIHAN  

BURUK 

BAIK 

1. Manfaat jika melakukannya 

2. Efek jika tidak melakukannya 

3. Cara melakukannya 

 

 

 Rasa ingin tahu 

 Usaha mencari tahu 

 Pengalaman 

 Promosi 

 Preventif 

 Kuratif 

 Rehabilitas 

 

 

KEPUTIHAN 

NORMAL 
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3.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

  

 

Bagan 3.2 Kerangka Konsep 

 

 Penelitian ini mengkaji dua variabel, satu variabel dependen dan dua variabel 

independen. variabel dependen adalah kejadian keputihan dan variabel independen 

adalah pengetahuan dan perilaku personal kebersihan genital. 

 

3.3 Definisi Operasional 

1. Pengetahuan adalah sesuatu yang dikatahui santriwati mengenai 

perilaku personal kebersihan genitaldan keputihantidak normal sesuai 

kuesioner yang diberikan. 

2. Perilaku adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh santriwati 

mengenai personal kebersihan genitalsesuai kuesioner yang diberikan. 

3. Keputihanadalah keadaan atau gejalaadanya cairan yang dikeluarkan 

dari alat genital yang tidak berupa darah, Dalam hal ini hanya berupa 

gejala yang dirasakan responden yang dinyatakan dalam kuesioner, 

PENGETAHUAN 

PERILAKU 

PERSONAL 

KEBERSIHAN 

GENITAL 

KEPUTIHAN  
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belum diagnosis pasti. Keputihan ada yang normal dan ada yang tidak 

normal. 

 

3.4 Kriteria Objektif 

 

Adapun kriteria objektif dalam penelitian ini adalah : 

1. Berdasarkan  Pengetahuan 

Baik  : Jika responden menjawab ≥ 80% pertanyaan dengan baik 

Kurang  : Jika responden menjawab <80% pertanyaan dengan baik 

2. Berdasarkan perilakupersonal kebersihan genital 

Baik : Jika responden menjawab ≥ 80% pertanyaan dengan baik 

Kurang : Jika responden menjawab < 80% pertanyaan dengan baik 

3. Berdasarkan keputihan 

Gejala Keputihan tidak normal : Jika responden menjawab bahwa 

telah menalami keputihan berbau,  berwarna keruh, dan/atau gatal 

dengan onset lebih satu minggu sebelum dan sesudah menstruasi. 

Keputihan normal : Jika responden menjawab bahwa telah 

menalami keputihan dengan cairan yang jernih, bening, berwarna 

putih, dan tidak merasakan gatal pada satu minggu sebelum dan atau 

sesudah menstruasi . 



28 

 
  

BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik yang 

digunakan adalah pendekatanCross Sectional. PendekatanCross Sectional 

adalah suatu penelitian di manavariabel-variebel yang termasuk faktor risiko 

dan variabel-variabel yangtermasuk efek diobservasi sekaligus pada waktu 

yang sama (Notoatmodjo,2005).  

 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dilakukan di wilayah Pondok Pesantren 

Modern(PPM)  Rahmatul Asri  MaroanginKecamatan Maiwa, Kabupaten  

Enrekang, Sulawesi Selatan pada bulan  September-November 2017. 

 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.1.1 Populasi 

 Populasi pada penelitian  ini adalah Santriwati Sekolah Menengah 

Atas Swasta (SMAS) dan MA (Madrasah Aliyah) PPM Rahmatul Asri 

kelas 1 sampai 3 yang berusia 13-24 tahun dan belum menikah. 
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4.2.1 Sampel 

4.1.1.1  Kriteria Sampel 

Sampel pada penelitian ini menurut kriteria inklusi  dan kriteria 

ekslusi.   

 Kriteria inklusi  

1. santriwati yang berusia 13-24 tahun 

2. belum menikah 

3. bersedia serta mengisi kuesioner dengan lengkap dan 

jelas baik data diri (boleh menggunakan nama inisial) 

maupun jawaban masing-masing.  

 

 Kriteria ekslusi  

1. santriwati yang tidak bersedia dan atau tidak mengisi 

kuesioner dengan lengkap serta jelas baik data diri  

maupun jawaban masing-masing. 

2. Mengalami keputihan yang sementara dalam 

pengobatan 

3. Mengalami keputihan yang disertai gejala penyakit 

genital lain 

 

4.2.1.1  Jumlah Sampel 

  Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin 

dengan tingkat kelonggaran ketidk telitian 10%, rumus ini digunakan 
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untuk mendapatkan jumlah sampel yang mendekati atau 

menggambarkan jumlah keseluruhan populasi. adapun rumus Slovin 

sebagai berikut : 

n =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2 

Keterangan :  

n = Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi  

e = Batas toleransi kesalahan eror yang dinyatakan dengan presentase. 

Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel 

menggambarkan populasi.  

   

  

n =
137

1 + 137(0,1)2
 

n =
137

 2,37 
= 57,8 

   

  Maka dari perhitingan didapatkan 57,8 dibulatkan menjadi 58, 

jadi didapatkan jumlah minimal sampel yang harus diteliti sebanyak 

58 orang dari jumlah total santriwati kelas 1,2, dan 3 SMAS/MA PPM 

Rahmatul Asri 2017 
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4.3.1.1 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara teknik Total 

Sampling. Total Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi. (Sugiyono, 2007) dengan 

mempertimbangkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi juga mengacu 

pada jumlah minimal sampel yang harus diteliti menurut rumus Slovin. 

  

4. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Alur Penelitian 

  

Penyusunan 

Proposal 

Pengajuan 

Permohonan  Izin 

Meneliti dan Izin 

Etik Penelitian 

 

penentuan populasi 

 penetapan sampel 

 

Penjelasan 

Penelitian dan 

Kuosioner Kepada 

Populasi 

Pembagian 

Kuosioner 

Pengisian Kuosioner 

oleh Responden 

Pengumpulan 

Kuosioner 

Analisis  dan 

Pengelolaan Data 

Penentuan Hasil dan 

Kesimpulan 
Inform Consent 
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5. Managemen Data 

4.5.1 Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primerdengan teknik total 

sampling.  pengumpulan data ini menggunakan kuesioner yang akan 

dibagikan dan diisi oleh responden sesuai pengetahuan juga  pengalaman 

merekayang sebelumnya akan dilakukan penjelasan tentang penelitian ini 

dan prosedur pengisian kuesioner yang tepat.Data yang akan dikumpulkan  

ini bersifat privasi maka responden dapat menulis nama dengan inisial.  

 

4.5.2 Pengelolaaan Data 

 Langkah – langkah pengolahan data menurut Notoatmodjo (2010) 

yaitu Editing, Coding, Data Entry, dan Tabulasi. 

 

4.5.3 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

univariat (Analisis Deskriptif) dan analisis bivariat. Analisis univariat 

bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap 

variable penelitian. Pada umumnya analisis ini hanya menghasilkan 

distribusi frekuensi dan persentase dari setiap variabel (Notoatmodjo, 

2010). Analisis ini akan disajikan dalam tabel. Analisis bivariat dilakukan 

untuk mengetahui beberapa variabel yang mungkin berhubungan dengan 

kejadian keputihan pada santriwati, antara variabel independen dengan 

variabel dependen.Analisis penelitian ini juga dilakukan dengan 
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menggunakan software IBM SPSS Statistik 21 lalu disajikan dalam narasi, 

dan table. 

 

6. Etika Penelitian 

  Semua subjek penelitian akan diberikan penjelasam mengenai tujuan 

dan cara penelitian. Penelitian ini akan dijalankan setelah mendapatkan 

persetujuan secara sukarela (informed consent) dari responden. Subjek yang  

akan diteliti berhak menolak untuk tidak mengikuti penelitian. Dalam 

penulisan data pribadi responden dapat menggunakan inisial dan dalam 

pengumpulan data peneliti tidak mencantumkan identitas pribadi responden. 
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BAB 5 

 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini menghubungkan antara pengetahuan, perilaku kebersihan genital 

terhadap kejadian keputihan pada santriwati SMA dan MA PPM Rahmatul Asri 

Enrekang pada bulan November 2017 dengan menggunakan kuesioner yang diolah 

menggunakan analisis univariat dan bivariat(uji Chi Square). 

Pada penelitian ini terdapat 64 responden yang memenuhi kriteria inklusi, 

kriteria ekslusi dan memenuhi jumlah minimal sampel penelitian berdasarkan rumus 

slovin. 

 

5.1 Analisis Univariat 

5.1.1 Berdasarkan Usia 

 Berdasarkan usia dari total 64 responden jumlah responden tetinggi 

berjumlah 25 orang (39.1%) adalah pada usia 15 tahun. Terdapat37.5% yaitu 

responden yang berusia 16 tahun berjumlah 24 orang, Terdapat 21.9.% yaitu  

reponden berusia 17 tahun yang berjumlah 14 orang, dan Terdapat 1.6 % yaitu 

responden  yang berusia 18 tahun berjumlah 1 orang. 

Tabel 5.1. Distribusi Responden berdasarkan Usia 

Umur 

(Tahun) 
Frekuensi 

Persentasi 

(%) 

15 25 39.1 

16 24 37.5 

17 14 21.9 

18 1 1.6 

Total 64 100 
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5.1.2 Berdasarkan Pengetahuan 

Berdasarkan pengetahuan diperoleh jumlah responden dengan 

pegetahuan baik sebanyak 11responden dengan persentase17.2 %, dan jumlah 

responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 53responden dengan 

persentase 82.8%. 

Tabel 5.2. Distribusi Responden berdasarkan Pengetahuan 

Pengetahuan Frekuensi 
Persentasi 

(%) 

Baik 11 17.2 

Kurang 53 82.8 

Total 64 100 

 

5.1.3 Berdasarkan Perilaku Personal Kebersihan Genital  

 Berdasarkan perilaku personal kebersihan genital  diperoleh jumlah 

responden dengan perilaku baik sebanyak 30 responden dengan persentase 46,9 

%, dan jumlah responden dengan pengetahuan  buruk sebanyak 34 responden 

dengan persentase 53,1%. 

Tabel 5.3. Distribusi Responden berdasarkan perilaku personal kebersihan 

genital 

Perilaku Frekuensi 
Persentasi 

(%) 

Baik 30 46.9 

Buruk 34 53.1 

Total 64 100 
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5.1.4 Berdasarkan Kejadian Keputihan 

Berdasarkan kejadiankeputihan diperoleh jumlah responden dengan 

keputihan normal/fisiologis sebanyak 18 responden dengan persentase 28,1 %, 

dan jumlah responden dengan gejala keputihan tidak normal sebanyak 46 

responden dengan persentase 71.9 %. 

Tabel 5.4. Distribusi Responden berdasarkan kejadian keputihan 

Keputihan Frekuensi 
Persentasi 

(%) 

Normal 18 28.1 

Tidak 

Normal 
46 71.9 

Total 64 100 

 

 

5.2 Analisis Bivariat 

5.2.1 Hubungan antara Pengetahuan dengan Perilaku 

PersonalKebersihan Genital 

Tabel 5.5 Distribusi Data berdasarkan Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku 

Personal Kebersihan Genital 

PENGETAHUAN 

PERILAKU 
Total 

Baik Buruk 

N (%) N (%) N (%) 

Baik 8 72.7 3 27.3 11 100 

Kurang 22 41.5 31 58.5 53 100 

Total 30 46.9 34 53.1 64 100 

Chi-Square Test  P=0.059 

 

Hasil uji statistic(Chi-Square Test) mengenai Hubungan pengetahuan 

dengan perilaku personal kebersihan genitalpada penelitian ini menunjukkan 

bahwa dari 11 responden yang memiliki pengetahuan baik, terdapat 8 
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responden (72,7%) memiliki perilaku yang baik dalam menjaga kebersihan 

genital namun terdapat 3 responden  (27,3%) yang memiliki perilaku yang 

buruk.  Sedangkan dari 53  responden yang memiliki pengetahuan yang 

kurang, terdapat 22 responden (41,5%) memiliki perilaku yang baik dalam 

menjaga kebersihan genital namun terdapat 31 responden  (58,5%) yang 

memiliki perilaku yang buruk.  

Nilai p : 0.059 (p-Value ≥0.05) menunjukkan tidak terdapat hubungan 

yang bermakna. 

 

5.2.2 Hubungan antara Pengetahuan dengan Kejadian Keputihan  

Tabel 5.6 Distribusi Data Berdasarkan Hubungan Pengetahuan dengan 

Kejadian Keputihan 

PENGETAHUAN 

KEPUTIHAN 

Total 
NORMAL 

TIDAK 

NORMAL 

N (%) N (%) N (%) 

Baik 4 36.4 7 63.6 11 100 

Kurang 14 26.4 39 73.6 53 100 

Total 18 28.1 46 71.9 64 100 

Chi-Square Test  P=0.504 

Hasil uji statistic(Chi-Square Test) mengenai hubungan pengetahuan 

dengan Kejadian Keputihanpada penelitian ini menunjukkan bahwa dari 11 

responden yang memiliki pengetahuan baik, terdapat 4 responden (36,4%) 

mengalami keputihan normal/fisologis namun terdapat 7 responden  (63,6%) 

yang mengalami gelaja keputihan tidak normal. Sedangkan dari 53  responden 

yang memiliki pengetahuan yang kurang, terdapat 14 responden (26,4%) 

mengalami keputihan normal/fisiologis namun terdapat 39 responden  (73,6%) 

mengalami gelaja keputihan tidak normal. 
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Nilai p : 0.504 (p-Value ≥0.05) menunjukkan tidak terdapat hubungan 

yang bermakna. 

 

5.2.3 Hubungan antara Perilaku Personal Kebersihan Genital dengan 

Kejadian Keputihan 

Tabel 5.7 Distribusi Data berdasarkan Hubungan Perilaku personal kebersihan 

genital dengan Kejadian Keputihan 

PERILAKU 

KEPUTIHAN 

Total 
NORMAL 

TIDAK 

NORMAL 

N (%) N (%) N (%) 

Baik 15 50.0 15 50.0 30 100 

Buruk 3 8.8 31 91.2 34 100 

Total 18 28.1 46 71.9 64 100 

Chi-Square Tests  P=0.000 

Hasil uji statistic(Chi-Square Test) mengenai hubungan perilaku personal 

kebersihan genital dengan Kejadian Keputihanpada penelitian ini menunjukkan 

bahwa dari 30 responden yang memiliki perilaku personal kebersihan genital 

yang baik, terdapat 15 responden (50.0%) mengalami keputihan 

normal/fisologis namun terdapat 15 responden  (50.0%) yang mengalami gelaja 

keputihan tidak normal. Sedangkan dari 34  responden yang memiliki perilaku 

personal kebersihan genital yang buruk, terdapat 3 responden (8.8%) 

mengalami keputihan normal/fisiologis namun terdapat 31 responden  (91.2%) 

mengalami gelaja keputihan tidak normal. 

Nilai p : 0.000 (p-Value ≤ 0.05) menunjukkan terdapat hubungan yang 

bermakna. 
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BAB 6 

 

PEMBAHASAN 

6.1 Karakteristik Responden 

Peneliti menetukan jumlah sampel berdasarkan kriteria inklusi dan 

ekslusi sehingga didapatkan 64 responden. Usia termasuk kedalam kriteria 

inklusi 14-24 tahun. Responden dengan latar belakang pelajar sekolah menegah 

atas yang bertempat tinggal di daerah pondokan. Berdasarkan usia, paling 

banyak usia 15 tahun (39.1%), dan paling sedikit yaitu usia 18 tahun (1.6%). 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Sari (2012) dengan latar 

belakang remaja usia yang sama, namun tempat tinggal yang berbeda dengan 

pondokan, yangmana pola tingkah laku dan lingkungan di pondokan 

mengharuskan remaja yang masih labil agar  mandiri dalam mengurus masalah 

hidupnya berbeda dengan remaja di sekolah umum lainnya, mereka tinggal 

bersama orangtua, memiliki akses internet yang mudah sehingga dalam 

mendapatkan informasi mengenai kesehatan sangat mudah.  

Adapun penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Andini (2016) 

dengan latar belakang mahasiswa  fakultas kedokteran usia 17-24 tahun, yang 

mana sangat jauh berbeda dengan usia, pengetahuan dan pola tingkah laku 

remaja usia SMA. Seseorang yang menjalani hidup secara normal dapat 

diasumsikan bahwa semakin lama hidup maka pengalaman semakin banyak, 
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pengetahuan semakin luas, keahliannya semakin mendalam dan kearifannya 

semakin baik dalam pengambilan keputusan tindakannya (Aritonang, 2012). 

Distribusi  berdasarkan pengetahuan diperoleh jumlah responden dengan 

pengetahuan kurang memiliki angka yang lebih besar daripada yang 

berpengetahuan baik yakni sebanyak 82.8%. 

Distribusi  berdasarkan perilaku personal kebersihan genital  diperoleh 

jumlah responden dengan perilaku buruk memiliki angka yang lebih besar 

daripada yang berperilaku baik yakni sebanyak 53.1%. 

Distribusi  berdasarkan kejadian keputihan diperoleh jumlah responden 

dengan keputihan gejala keputihan tidak normal memiliki angka yang lebih 

besar daripada yang normal sebanyak 71.9 %. 

  

6.2 Hubungan antara Pengetahuan dengan Perilaku Personal Kebersihan 

 Genital 

Hasil analisis berdasarkan tabel 5.5 mengenai Hubungan pengetahuan 

dengan perilaku personal kebersihan genitalpada penelitian ini menunjukkan 

bahwa dari 11 responden yang memiliki pengetahuan baik, terdapat 8 

responden (72,7%) memiliki perilaku yang baik dalam menjaga kebersihan 

genital namun terdapat 3 responden  (27,3%) yang memiliki perilaku yang 

buruk.  Sedangkan dari 53  responden yang memiliki pengetahuan yang 

kurang, terdapat 22 responden (41,5%) memiliki perilaku yang baik dalam 

menjaga kebersihan genital namun terdapat 31 responden  (58,5%) yang 

memiliki perilaku yang buruk.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan dengan perilaku personal kebersihan genitalpada 

Santriwati  SMAS/MA di PPM Rahmatul Asri Enrekang Tahun 2017 dengan 

nilai p : 0.059 (p-Value ≥0.05). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andini (2016) 

juga menunjukkan pengetahuan dan perilaku perilaku personal Kebersihan  

tidak berhubungan. Pengetahuan merupakan faktor penting namun tidak 

mamadai dalam perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan tidak selalu 

menyebabkan perubahan perilaku.  Pengetahuan yang tercakup dalam domain 

kognitif mempunyai 6 tingkatan, tingkatan pertama tahu (Know) yaitu tahu 

diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya 

setelah mengamati sesuatu, dalam hal ini berupa apa yang pernah dilihat oleh 

santriwati atau dapat diartikan tahu dalam bentuk pengalaman yang pernah 

dilihat dengan panca indra, belum sampai dalam tingkatan memahami dan 

mengaplikasikan. Santriwati yang berpengetahuan kurang memiliki 

pengalaman dan kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan genital tetapi 

mereka belum mengetahui mengapa hal itu baik untuk dilakukan, Misalnya 

penggunaan tissue pada saat mengeringkan daerah kewanitaan setelah buang 

air, santriwati menjawab benar pada pertanyaan mengenai perilaku tetapi 

menjawab salah pada pertanyaan mengenai pengetahuan, hal itu menunjukkan 

santriwati belum mengetahui manfaat menggunan tissue dalam mengeringkan 

daerah kewanitaan setelah buang air. Sehingga peneliti berasumsi bahwa tidak 

adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan perilaku personal 
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kebersihan genital pada santriwatidi PPM Rahmatul Asri, Maka dibutuhkan 

beberapa metode oleh pondok pesantren untuk meningkatkan pengetahuan 

santriwati ketingkat yang lebih tinggi sehingga santriwati dapat 

mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik 

dan benar. 

 

6.3 Hubungan antara Pengetahuan dengan Kejadian Keputihan 

Hasil analisis berdasarkan tabel 5.6 mengenai hubungan pengetahuan 

dengan Kejadian Keputihanpada penelitian ini menunjukkan bahwa dari 11 

responden yang memiliki pengetahuan baik, terdapat 4 responden (36,4%) 

mengalami keputihan normal/fisologis namun terdapat 7 responden  (63,6%) 

yang mengalami gejala keputihan tidak normal. Sedangkan dari 53  responden 

yang memiliki pengetahuan yang kurang, terdapat 14 responden (26,4%) 

mengalami keputihan normal/fisiologis namun terdapat 39 responden  (73,6%) 

mengalami gejala keputihan tidak normal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan dengan Kejadian Keputihan pada Santriwati  

SMAS/MA di PPM Rahmatul Asri Enrekang Tahun 2017dengan nilai p : 0.504 

(p-Value ≥0.05). 

Terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Andini(2016) mengatakan pengetahuan memiliki hubungan dengan kejadian 

keputihan. 
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Berdasarkan dari hasil penelitian diatas mengenai perilaku personal 

kebersihan genital, dapat dikaitkan dengan adannya responden yang 

pengetahuannya baik tetapi masih mengalami gejalakeputihan tidak normal, 

adapula yang pengetahuannya kurang namun tidak mengalami keputihan tidak 

normal. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan responden belum sampai 

ketingkat aplikasi(melaksanakan), Pengetahuan santriwati tidak diterapkan 

dalam kebersihan genital, Penerapan ilmu yang dimilikinya belum bisa 

dilakukan apalagi untuk berbagi ilmu yang dimilikinya kepada orang terdekat 

sehingga pengetahuan tidak berkembang, sebagaimana diketahui sebelumnya 

informasi mengenai kebersihan genital didapatkan dari teman memiliki 

persentasi terbesar yakni 92.8 %(Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia, 

2007) SehinggaSantriwati membagikan apa yang diketahui saja kepada 

temannya padahal pengetahuan yang dimiliki masih kurang danmasih banyak 

hal yang harus diketahui dalam perilaku kebersihan genital yang baik karena 

dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari pengetahuan 

akan lebih baik dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan 

(Notoatmodjo, 2010).   
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6.4 Hubungan antara Perilaku Personal Kebersihan Genital dengan Kejadian 

 Keputihan 

Hasil analisis berdasarkan tabel 5.7 mengenai hubungan perilaku 

personal kebersihan genital dengan Kejadian Keputihanpada penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari 30 responden yang memiliki perilaku personal 

kebersihan genital yang baik, terdapat 15 responden (50.0%) mengalami 

keputihan normal/fisologis namun terdapat 15 responden  (50.0%) yang 

mengalami gejala keputihan tidak normal. Sedangkan dari 34  responden yang 

memiliki perilaku personal kebersihan genital yang buruk, terdapat 3 

responden (8.8%) mengalami keputihan normal/fisiologis namun terdapat 31 

responden  (91.2%) mengalami gejala keputihan tidak normal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna 

antara perilaku personal kebersihan genital dengan Kejadian Keputihan pada 

Santriwati  SMAS/MA di PPM Rahmatul Asri Enrekang Tahun 2017dengan 

nilai p : 0.000 (p-Value ≤ 0.05). 

Perilaku kesehatan genitaladalah suatu pamahaman, sikap dan praktik 

yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan derajat kesehatan, 

memilihara kebersihan diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan mencegah 

timbulnya penyakit sehingga terhindar dari gangguan alat reproduksi dan 

mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikis serta meningkatkan derajat 

kesehatan (Sandriana, 2014). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2012) 

menunjukkan hasil yang sama bahwa ada hubungan perilaku tehadap kejadian 
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keputihan pada remaja putri di SMA Negeri I Seunuddon Kabupaten Aceh 

Utara Tahun 2012 dengan nilai P-Value 0,000 Sedangkan penelitian oleh Andini 

(2016) menyatakan tidak terdapat hubungan antara perilaku perilaku personal 

Kebersihan  dengan kejadian keputihan dengan menyatakan  bahwa kejadian 

keputihan dipengaruhi oleh banyak faktor selain oleh perilaku perilaku personal 

Kebersihan. Keputihan dapat dipicu oleh banyak hal, antara lain faktorgenetis, 

riwayat penyakit sebelumnya, juga faktor demografis seperti status ekonomi, 

sosial budaya yang dalam penelitiannya tidak di teliti pada penelitiannya. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Andini,2016) maka peneliti 

memasukkan kriteria ekslusi berdasarkan faktor-faktor pencetus lain yang menjadi 

penyebabgejala keputihan tidak normal, sehingga yang menjadi sampel penelitian 

yakni responden yang benar-benar mengalami keputihan dengan kebiasaan dan 

perilaku yang kurang baik dalam kebersihan genital.  

Berdasarkan hal itu maka peneliti berasumsi bahwa semakin baik 

perilaku seseorang dalam menjaga kebersihan genital maka semakin rendah 

tingkat Kejadian gejala Keputihan yang tidak normal, sebaliknya semakin 

buruk perilaku seseorang dalam menjaga kebersihan genital maka semakin 

tinggi tingkat Kejadian gejala Keputihan yang tidak normal. 

 

6.5. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki Keterbatasan yakni validnya penelitian ini tergantung 

dari kejujuran responden, serta diagnosis keputihan pada penelitian ini bukan 

dilakukan dengan pemeriksaan penunjang untuk mendapatkannya.   
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BAB 7 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

  Berikut kesimpulan penelitian pada santriwati SMAS/MA PPM 

Rahmatul Asri Enrekang 2017. 

1. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku personal 

kebersihan genital 

2. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan Kejadian Keputihan 

3. Terdapat hubungan antara perilaku personal kebersihan genital dengan 

Kejadian Keputihan 

 

7.2 Saran 

1. Bagi pihak pesantren agar  membuat program kesehatan bagi remaja 

khususnya kebersihan genital melalui kegiatan UKS sekolah 

2. Bagi santriwati perlu mempelajari tentang kebersihan personal genital 

agar tidak mengalami dampak yang buruk kedepannya 

3. Bagi remaja agar dapat menjadikan bahan bacaan yang bermanfaat dalam 

menjaga kesehatan dan kebersihan genital. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melalukan wawancara satu persatu 

kepada responden agar data lebih valid 
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5. Pada penelitian ini hanya didapatkan gejala dari keputihan tidak normal, 

untuk penelitian selanjutnya sebaiknya untuk dapat diagnosis pasti apa 

penyebab keputihan patologis dengan tes laboratorium. 
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Lampiran 1.Persuratan 
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Lampiran 2.Naskah penjelasan untuk mendapatkan persetujuan dari subjek penelitian 

(Informasi untuk subyek) 

 

 

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Nama saya Nur Fadhilah Rahmah, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Hasanuddin angkatan 2014. Saya akan melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Personal Kebersihan 

Genital terhadap Kejadian Keputihan pada Santriwati  SMAS/MA di PPM 

Rahmatul Asri Enrekang Tahun 2017” 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui 

adanyaHubungan Pengetahuan dan Perilaku Personal Kebersihan Genital terhadap 

Kejadian Keputihan pada Santriwati  SMAS/MA di PPM Rahmatul Asri Enrekang 

Tahun 2017 

Pada penelitian ini Saudara akan diminta untuk mengisi kuesioner yang 

dibagikan yakni dengan mengisi identitas dan menjawab berdasarkan pengetahuan, 

perilaku dan keadaan pribadi. Pengisian kuesioner ini dilakukan secara sukarela, 

saudara/i memiliki hak jika ingin memundurkan diri sewaktu pengisian kuosioner ini. 

Pengisian kuosioner ini diberi waktu 1 jam. Identitas serta jawaban saudara/i akan 

dijaga kerahasiaannya. Sekian dan terima kasih 
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Lampiran 3. Formulir Persetujuan setelah Penjelasan 

LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Kelas  : 

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti mengenai penelitian ini, saya menyatakan 

bersedia secara sukarela tanpa paksaan untuk menjadi responden penelitian ini dan 

menaati semua prosedur yang akan dilakukan pada penelitian ini. Saya mengerti 

bahwa prosedur penelitian terhadap saya tidak akan menyebabkan hal-hal yang 

merugikan bagi saya. 

       Enrekang,         2017 

 

 

 

 

 

 

Penanggung Jawab, Peneliti Utama 

Nama  : Nur Fadhilah Rahmah 

Alamat  : BTP Blok A No. 107 , Makassar 

No. Telpon : 08114600546/082346550273 

  

Responden 

 

 

(……………………) 

 

 

 

 

 

 

Saksi 1 

 

 (……………………) 

 

 

 

 

 

 

Saksi 2 

 

 (……………………) 
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Lampiran 4. Kuesioner penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU PERSONAL KEBERSIHAN 

GENITAL TERHADAP KEJADIAN KEPUTIHAN PADA SANTRIWATI  

SMAS/MA DI PPM RAHMATUL ASRI ENREKANG TAHUN 2017 

 

KARAKTERISTIK RESPONDEN  

Nama / Inisial  :  

Kelas   :  

Umur   :  

No. Hp   : 

 

PENGETAHUAN  

Berilah tanda centang (     ) pada pertanyaan/pernyataan yang sesuai dengan 

pengetahuan anda.  

Benar  : jika menurut anda pernyataan tersebut benar  

Salah  :jika menurut anda pernyataan tersebut salah 

No Pernyataan Benar Salah 

1 

Pengetahuan tentang kebersihan alat kelamin 

(vagina) dan keputihan hanya dapat di peroleh dari 

orang tua.  

  

2 

Keputihan adalah keluarnya cairan selain darah dari 

lubang  kelamin(vagina) baik berbau maupun tidak 

berbau.  

  

3 
Keputihan yang terjadi saat satu minggu sebelum 

menstruasi termasuk keputihan yang normal.  

  

4 
Mencuci tangan sebelum membasuh daerah 

kewanitaan adalah cara yang salah 

  

5 
Cara membasuh daerah kewanitaan adalah dari arah 

depan (vagina) ke arah belakang (anus).  

  

6 Menggunakan air mengalir saat membasuh daerah   
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kewanitaan tidak berpengaruh terhadap pencegahan 

kejadian keputihan 

7 
Sebaiknya sebelum mengunakan wc umum disiram 

terlebih dahulu 

  

8 
Sebaiknya membasuh daerah kewanitaan 

menggunakan sabun dengan rutin 

  

9 
Sebaiknya membasuh daerah kewanitaan 

menggunakan rebusan daun sirih dengan rutin 

  

10 
Lactacyd baik digunakan untuk membasuh daerah 

kewanitaan 

  

11 
Mengganti pembalut minimal 2 kali dalam sehari 

dapat mencegah terjadinya keputihan.  

  

12 
Menggunakan pantyliners tanpa diganti dalam 

sehari dapat menyebabkan keputihan.  

  

13 

Mengganti pakaian dalam 1 kali dalam 1 hari sudah 

cukup untuk mencegah kelembapan daerah 

kewanitaan. 

  

14 
Sering bertukar celana dalam dengan orang lain 

dapat meningkatkan resiko terjadinya keputihan 

  

15 
Celana dalam yang terbuat dari katun lebih baik 

digunakan daripada yang berbahan sintesis 

  

16 

Salah satu cara untuk mencegah terjadi kelembapan 

pada daerah kewanitaan adalah dengan mencukur  

rambut kemaluan 

  

17 
Mengeringkan daerah kewanitaan setelah buang air 

mencegah kejadian keputihan 

  

18 
Mengeringkan daerah kewanitaan setelah buang air 

lebih baik menggunakan handuk dari pada tissue 

  

19 

Membilas menggunakan air bersih tanpa sabun 

lebih baik daripada menggunakan sabun dengan 

rutin 

  

20 
Keputihan disebabkan oleh parasit, bakteri dan 

jamur tapi tidak disebabkan oleh virus 
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PERILAKU  

 

Pada pertanyaan/pernyataan  dibawah ini, pilihlah salah satu yang menggambarkan 

kebiasaan anda sehari-hari dengan mengisi tanda silang (X) pada jawaban.  

1. Sebelum menyentuh daerah kewanitaan saya selalu mencuci tangan terlebih 

dahulu 

A. Benar B. Salah 

2. Saya sering menggunakan air dalam ember atau air tampungan untuk 

membersihkan daerah kewanitaan 

A. Benar B. Salah 

3. Saya  selalu membersihkan daerah kewanitaan dari arah depan (vagina) ke 

belakang (anus) 

A. Benar B. Salah 

4. Saya  menggunakan rebusan daun sirih untuk membersihkan daerah 

kewanitaan ?  

A. Benar B. Salah 

5. Saya menggunakan sabun atau pembersih lain untuk membersihkan daerah 

kewanitaan 

A. Benar Lactacyd B. Salah 

6. Saya menggunakan Lactacyd untuk membersihkan daerah kewanitaan 

A. Benar B. Salah 

7. Setelah buang air besar atau buang air kecil saya selalu mengeringkan daerah 

kewanitaan  

A. Benar B. Salah 
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8. Apa yang anda gunakan untuk mengeringkan daerah kewanitaan setelah buang 

air kecil ataupun buang air besar ?  

A. Handuk B. Lainnuya (…………) 

9. Saya selalu memperhatikan kesterilan benda  yang digunakan untuk 

mengeringkan daerah kewanitaan   

A. Benar B. Salah 

10. Saat menstruasi, saya menggunakan pembalut yang lembut dan menyerap 

dengan baik 

A. Benar B. Salah 

11. Pada saat menstruasi, berapa kali anda mengganti pembalut setiap harinya ?  

A. Sekali sehari B. Lebih dari dua kali sehari 

12. Saya selalu menggunakan pantyliner 

A. Benar B. Salah 

13. Jika menggunakan pantyliner  , Berapa banyak yang anda gunakan dalam 

sehari ?  

A. Satu  B. Lebih dari dua 

14. Celana dalam yang anda gunakan setiap hari terbuat dari bahan :  

A. Katun B. Lainnya (………….) 

15. Sehari berapa kali anda mengganti celana dalam ?  

A. Satu  B. Lebih dari dua 

16. Saya pernah  mencukur rambut kemaluan 

A. Benar B. Salah 
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17. Saya menyiram lantai/kloset sebelum menggunakan wc umum 

A. Benar B. Salah 

18. Saya langsung menggunakan air tanpa memperhatikan keadaan bak air 

A. Benar B. Salah 

19. Bak air di WC biasanya dikuras  

A. sekali seminggu B. sekali sebulan 

20. Saya menggunakan celana dalam yang berbau lembab  

A. Sering B. jarang 

21. Menggunakan celana dalam yang berjamur 

A. tidak pernah B. pernah 

 

KEJADIAN KEPUTIHAN  

Pada pertanyaan dibawah ini, pilihlah salah satu yang paling menggambarkan 

kejadian keputihan yang anda alami dengan mengisi tanda silang (X) pada jawaban.  

1. Apakah anda mengalami keputihan ?  

A. Ya (Jika ya, lanjutkan menjawaban pertanyaan berikutnya) 

B. Tidak (tidak perlu melanjutkan)  

2. Kapan anda mengalami keputihan ?  

A. Sebelum menstruasi (Jawab no.3)  

B.  Sesudah menstruasi (Jawab no.4) 

C. Sebelum dan sesudah  (Jawab no. 3 dan 4) 

3. Berapa lama sebelum menstruasi anda mengalami kepuihan ?  

A. 1 minggu sebelum menstruasi  
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B. > 1 minggu sebelum menstruasi  

4. Berapa lama sesudah menstruasi anda mengalami keputihan ?  

A. 1 minggu sesudah menstruasi  

B. > 1 minggu sessudah menstruasi  

5. Bagaimana kejernihan cairan keputihan yang keluar dari organ genitalia anda?  

A. Bening  

B. Keruh (Jawab no. 6)  

6. Apa warna cairan keputihan yang keluar dari organ genitalia anda ?  

A. Putih  

B. Kuning hingga hijau  

7. Apakah anda merasakan gatal pada saat keputihan ?  

A. Ya  

B. Tidak  

8. Apakah keputihan anda berbau ?  

A. Ya  

B. Tidak  

9. Apakah anda pernah mengalami gejala-gejala yang lain disekitar Genital 

(Kelamin)? Jelaskan keluhan anda  
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Lampiran 5. Rekapan kuesioner 

NO. 
NAMA/ 

INISIAL 
KELAS UMUR 

PENGETAHUAN PERILAKU 
KEPUTIHAN 

B 
(%) KET. 

B 
(%) KET. 

1 MRS XI MA 16 12 60 BURUK 15 71 BURUK Tidak normal 

2 RIN XI MA 16 17 85 BAIK 18 86 BAIK Tidak normal 

3 T X SMA 15 12 60 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

4 NAW XII SMA 16 13 65 BURUK 16 76 BURUK Normal 

5 SYAFIRA XII SMA 17 16 80 BAIK 16 76 BURUK Pengobatan 

6 WIDYA M XII SMA 17 13 65 BURUK 17 81 BAIK Normal 

7 NM XII SMA 17 15 75 BURUK 14 67 BURUK Tidak normal 

8 WATI XII MA 17 13 65 BURUK 19 90 BAIK Tidak normal 

9 ADA X MA 15 11 55 BURUK 13 62 BURUK Tidak normal 

10 AIS XI 15 13 65 BURUK 17 81 BAIK Tidak normal 

11 PA X MA 15 11 55 BURUK 15 71 BURUK Tidak normal 

12 AIZ XI SMA 16 12 60 BURUK 18 86 BAIK Normal 

13 SHH XI SMA 16 10 50 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

14 FR-42 XI SMA 16 15 75 BURUK 15 71 BURUK Tidak normal 

15 NA XI SMA 17 16 80 BAIK 17 81 BAIK Normal 

16 NMF XI MA 17 13 65 BURUK 18 86 BAIK Tidak normal 

17 AF XI MA 17 12 60 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

18 ILU XI 16 13 65 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

19 AM X MA 15 11 55 BURUK 18 86 BAIK Tidak normal 

20 LUPE X MA 15 14 70 BURUK 17 81 BAIK Tidak normal 

21 UK X SMA 16 10 50 BURUK 18 86 BAIK Normal 

22 WLI X SMA 15 13 65 BURUK 16 76 BURUK Pengobatan 

23 NH X MA 15 12 60 BURUK 14 67 BURUK Tidak normal 

24 SHA X MA 15 13 65 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

25 M XII SMA 17 14 70 BURUK 17 81 BAIK Pengobatan 

26 MM XI 16 14 70 BURUK 12 57 BURUK Tidak normal 

27 MR X SMA 15 15 75 BURUK 18 86 BAIK Normal 

28 R XII  MA 17 14 70 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

29 V X SMA 15 15 75 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

30 ANHY X SMA 15 15 75 BURUK 18 86 BAIK Tidak normal 

31 AW X SMA 15 12 60 BURUK 18 86 BAIK Tidak normal 

32 N x SMA 16 16 80 BAIK 17 81 BAIK Normal 

33 NS X SMA 16 13 65 BURUK 16 76 BURUK Normal 

34 ULE XI SMA 16 12 60 BURUK 15 71 BURUK Tidak normal 

35 AA XI 16 13 65 BURUK 18 86 BAIK Normal 

36 JNH XI SMA 16 13 65 BURUK 12 57 BURUK Tidak normal 
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37 NS X SMA 15 8 40 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

38 PM X SMA 15 16 80 BAIK 13 62 BURUK Tidak normal 

39 AYHA X MA 15 13 65 BURUK 17 81 BAIK Tidak normal 

40 MS x MA 16 20 100 BAIK 0 0 BURUK Pengobatan 

41 AZ X SMA 15 11 55 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

42 NKU X SMA 15 16 80 BAIK 12 57 BURUK Tidak normal 

43 AM x SMA 15 12 60 BURUK 0 0 BURUK Pengobatan 

44 M2 Xii SMA 17 13 65 BURUK 15 71 BURUK Normal 

45 NT X MA 15 15 75 BURUK 17 81 BAIK Tidak normal 

46 SRP XII MA 17 12 60 BURUK 0 0 BURUK Pengobatan 

47 AH X SMA 15 18 90 BAIK 19 90 BAIK Tidak normal 

48 US XII SMA 16 17 85 BAIK 17 81 BAIK Tidak normal 

49 SA XII MA 17 15 75 BURUK 15 71 BURUK Tidak normal 

50 D24 XI SMA 16 16 80 BAIK 16 76 BURUK Tidak normal 

51 IDA XII SMA 17 13 65 BURUK 17 81 BAIK Normal 

52 RO XI 16 16 80 BAIK 17 81 BAIK Tidak normal 

53 WRS XI SMA 15 15 75 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

54 FM100.2 XI MA 16 15 75 BURUK 15 71 BURUK Tidak normal 

55 RA X 16 15 75 BURUK 17 81 BAIK Normal 

56 AL XI SMA 16 15 75 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

57 NASMA XII MA 18 14 70 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

58 NZ XII MA 17 16 80 BAIK 17 81 BAIK Normal 

59 C X MA 15 12 60 BURUK 18 86 BAIK Tidak normal 

60 ANA XI MA 16 13 65 BURUK 17 81 BAIK Normal 

61 AD X SMA 15 13 65 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

62 PA x SMA 15 12 60 BURUK 17 81 BAIK Normal 

63 V X  16 14 70 BURUK 15 71 BURUK Tidak normal 

64 FHIA MYS XII SMA 16 13 65 BURUK 18 86 BAIK Normal 

65 NIS XI SMA 17 10 50 BURUK 19 90 BAIK Tidak normal 

66 F XII 17 15 75 BURUK 19 90 BAIK Pengobatan 

67 FAQIHA XII 17 14 70 BURUK 14 67 BURUK Tidak normal 

68 ALYA XII SMA 17 13 65 BURUK 16 76 BURUK Tidak normal 

69 AINUN N 
XI SMA 16 

0 
0 BURUK 

19 
90 BAIK 

Tidak 

Lengkap 

70 SW X MA 15 18 90 BAIK 19 90 BAIK Normal 

71 APB 
X SMA 16 

15 
75 BURUK 

20 
95 BAIK Normal 

72 RM X MA 15 13 65 BURUK 14 67 BURUK Tidak normal 
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Lampiran 6. Biodata Peneliti 

BIODATA PENELITI UTAMA 

 

Nama Lengkap : Nur Fadhilah Rahmah 

NIM : C11114104 

Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 19 Mei 1997 

Agama : Islam 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jurusan/Fakultas : Pendidikan Dokter/ Kedokteran 

Nama Orangtua : 

Ayah : Latman Sauda 

Ibu : St. Chadidjah D, S.P. 

Anak Ke : 1 

Alamat : Jl. Kebahagiaan Utara 1 (BTP blok A No. 107) 

Telepon : 08114600546 

Email : nurfadhilahrahmah@gmail.com 

Riwayat pendidikan : 

SDN 2 Karema Mamuju (2002-2008) 

SMPs PPM Rahmatul Asri Enrekang (2008-2011) 

SMAs PPM Rahmatul Asri Enrekang (2011-2014) 

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (2014-sekarang) 

Pengalaman Organisasi 

Tim Bantuan Medis Calcaneus FK Unhas 

 


