
i 

i 

SKRIPSI 

 

GAMBARAN PERAWATAN ORGAN REPRODUKSI REMAJA SAAT 

MENSTRUASI PADA KOMUNITAS ANAK JALANAN DI SURABAYA 

 

PENELITIAN CROSS SECTONAL 

 

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep)  

pada Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH : 

 

CITRA INTAN TRISNALIA 

131411133017 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2018 

IR - PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PERAWATAN ORGAN ... CITRA INTAN T.



ii 

ii 

 

IR - PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PERAWATAN ORGAN ... CITRA INTAN T.



iii 

iii 

 

IR - PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PERAWATAN ORGAN ... CITRA INTAN T.



iv 

iv 

 

IR - PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PERAWATAN ORGAN ... CITRA INTAN T.



v 

v 

  

IR - PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PERAWATAN ORGAN ... CITRA INTAN T.



vi 

vi 

MOTTO 

 

 

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan. Maka Apabila 

Kamu Telah Selesai dari Suatu Urusan Kerjakanlah dengan Sungguh (Urusan) 

yang Lain dan Hanya Kepada Tuhanmulah Hendaknya Kamu Mengharap” 

(QS. Alamnasyarh : 5-8) 
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ABSTRAK 

GAMBARAN PERAWATAN ORGAN REPRODUKSI REMAJA SAAT 

MENSTRUASI PADA KOMUNITAS ANAK JALANAN DI SURABAYA 

Citra Intan Trisnalia 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

citraintan73@yahoo.co.id 

 

Pendahuluan: Kejadian infeksi saluran reproduksi (ISR) pada kelompok remaja 

putri jalanan berdasarkan data WHO (2008) mencapai 4 juta kasus setiap tahun (35-

42%). Kondisi ISR yang buruk dipengaruhi akibat hygiene yang buruk saat 

menstruasi. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan perawatan organ 

reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di Surabaya dengan 

menggunakan pendekatan teori Health Belief Model. Metode: Penelitian ini 

menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian 

dilakukan di Rumah Pintar Matahari Surabaya. Jumlah sampel penelitian sebesar 

55 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria inklusi penelitian ini 

yaitu remaja usia 10-18 tahun dan sudah mengalami menstruasi. Variabel 

independen dari penelitian ini adalah karakteristik remaja, pengetahuan dan sikap. 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah perilaku terhadap perawatan organ 

reproduksi saat menstruasi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk 

mengukur setiap variabel serta dianalisis dengan uji Chi-square. Hasil: Hasil 

analisis Chi Square menunjukkan bahwa usia (p=0.012), pendidikan terakhir 

(p=0.003), informasi mengenai perawatan organ reproduksi saat menstruasi 

(p=0.002), pengetahuan (p=0.001), dan sikap (p=0,000) yang berarti mempunyai 

hubungan dengan perilaku perawatan organ reproduksi remaja saat menstruasi pada 

anak jalanan di Surabaya. Sedangkan penghasilan (p=0.793) dan sumber informasi 

mengenai perawatan organ reproduksi saat menstruasi (p=0.283) tidak 

berhubungan dengan prilaku perawatan organ reproduksi remaja saat menstruasi 

pada anak jalanan di Surabaya. Diskusi: Perilaku perawatan organ reproduksi 

remaja anak jalanan saat menstruasi dipengaruhi oleh usia, pendidikan, informasi 

perawatan organ reproduksi saat menstruasi, pengetahuan dan sikap. Perawatan 

organ reproduksi selama menstruasi yang tidak benar dapat mengakibatkan infeksi 

alat reproduksi yang berdampak buruk pada masa depan.  

 

Kata kunci: pengetahuan, sikap, perilaku, menstruasi, remaja anak jalanan. 
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ABSTRACT 

DESCRIPTION OF YOUTH REPRODUCTIVE CARE TREATMENT AT 

MENSTRUATION IN CHILDREN'S STREET COMMUNITY IN SURABAYA 

 

Citra Intan Trisnalia 

Faculty of Nursing Airlangga University 

citraintan73@yahoo.co.id 

 

Introduction: The incidence of reproductive tract infections (ISR) in street teenage 

girl groups based on WHO data (2008) reaches 4 million cases each year (35-

42%). Poor conditions of UTIs are affected by hygiene during poor menstruation. 

The purpose of this study was to describe the treatment of adolescent reproductive 

organs during menstruation in street children communities in Surabaya using the 

Health Belief Model theory approach. Method: This study uses a quantitative 

design with a cross sectional approach. The research was conducted at Rumah 

Pintar Matahari Surabaya. The number of research samples is 55 using purposive 

sampling technique. The inclusion criteria of this study are adolescents aged 10-18 

years and have experienced menstruation. The independent variables of this study 

are the characteristics of adolescents, knowledge and attitudes. The dependent 

variable of this study is the behavior of the treatment of reproductive organs during 

menstruation. Data collection used a questionnaire to measure each variable and 

analyzed by Chi-square test. Results: The results of Chi Square analysis showed 

that age (p = 0.012), last education (p = 0.003), information about the treatment of 

reproductive organs during menstruation (p = 0.002), knowledge (p = 0.001), and 

attitude (p = 0.000) which means having a relationship with the treatment behavior 

of the adolescent reproductive organs during menstruation on street children in 

Surabaya. Whereas income characteristics (p = 0.793) and sources of information 

about the care of menstrual reproductive organs (p = 0.283) are not related to the 

behavior of adolescent reproductive organs during menstruation on street children 

in Surabaya. Discussion: Behavioral treatment of adolescent reproductive organs 

on street children when menstruation is influenced by age, education, information 

on the care of reproductive organs during menstruation, knowledge and attitudes. 

Treatment of reproductive organs during improper menstruation can lead to 

reproductive infections that have a bad impact on the future. 

 

Keywords: knowledge, attitude, behavior, menstruation, teenage street children. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah anak jalanan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Pustadin 

Kemensos, 2016) menunjukkan peningkatan jumlah anak jalanan di seluruh 

Indonesia tahun 2010 sebanyak 159.230 anak, tahun 2011 sebanyak 67.607 

anak, dan tahun 2015 sebanyak 33.400 anak. Pemeliharaan kesehatan 

reproduksi anak jalanan seringkali terabaikan.  

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) diluncurkan oleh pemerintah 

Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Program Pembangunan yang Berkeadilan dan ditetapkan sebagai program 

prioritas nasional. Salah satu tujuan khusus dari PKSA adalah terselenggaranya 

layanan perlindungan anak bagi anak yang mengalami kekerasan, perlakuan 

salah, eksploitasi, dan penelantaran; salah satunya dalam bentuk peningkatan 

aksesbilitas terhadap pelayanan sosial dasar seperti akte kelahiran, pendidikan, 

kesehatan, tempat tinggal, air bersih, dan rekreasi. Namun, tingginya jumlah 

anak jalanan yang tersebar di 16 provinsi (Kementerian Sosial pada tahun 

2016), menyebabkan pencapaian PKSA pada tahun 2016 hanya mencapai 6.000 

anak (Tira, 2016).  

Kesehatan reproduksi remaja pada anak jalanan masih belum 

diperhatikan, melihat prevalensi kejadian infeksi saluran reproduksi (ISR) pada 

kelompok remaja putri jalanan (35-42%) yang mencapai kisaran 4 juta kasus 

IR - PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PERAWATAN ORGAN ... CITRA INTAN T.



2 

 

setiap tahun (WHO, 2008). Remaja putri memiliki resiko kesehatan reproduksi 

yang lebih besar jika dibandingkan dengan remaja putra, karena kondisi 

anatomi reproduksi wanita yang memungkinkan transfer infeksi 

mikroorganisme lebih cepat (Sharma, et al., 2013). Beberapa akibat infeksi ini 

di antaranya: trikomoniasis, vaginosis bakterial, candidia albicans, gonore, 

klamidia dan sifilis (Sari, Firani and Yuliatun, 2013).  

Hingga saat ini, lima insiden ISR terbesar secara berturut-turut di 

antaranya trikominasis (12%), candidia albicans (29%), sifilis (44%), vaginosis 

bacterial (46%), gonore dan klamidia (79%) (Kemenkes, 2011). Kondisi  ISR 

yang buruk ditengarai akibat hygiene saat menstruasi yang buruk (30%), 

kebersihan lingkungan, dan penggunaan pembalut yang kurang sehat saat 

menstruasi (50%) (Rahmatika, 2011). Di Indonesia, komunitas anak jalanan 

diketahui memiliki perilaku pemeliharaan kesehatan reproduksi yang buruk 

(Sari, Firani and Yuliatun, 2013). Hal ini salah satunya ditemukan di Rumah 

Pintar Matahari Surabaya. 

Pengetahuan anak jalanan tentang cara membersihkan daerah kemaluan 

saat menstruasi sebagian besar masih kurang. Hasil studi pendahuluan 

menunjukkan bahwa 12 orang menggunakan sabun mandi untuk membersihkan 

daerah kewanitaan, 1 orang hanya memakai air mandi, dan 2 orang yang lain 

menggunakan air dan produk daun sirih. Mereka diketahui mengganti pembalut 

kurang lebih 2 kali dalam sehari dan mengganti celana dalam sebanyak 2 kali 

dalam sehari saat menstruasi. Sebagian besar diantara mereka membersihkan 

daerah kemaluan secara benar, yaitu dari arah depan ke belakang, namun 2 

orang yang lain membersihkan daerah kemaluan dari arah belakang ke depan. 
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Akses terhadap hygiene anak jalanan seperti toilet masih terbatas, mereka 

menggunakan toilet di tempat umum yang kurang terjaga kebersihannya. 

Kelompok anak jalanan mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan 

kelompok remaja lainnya, karena akses terhadap  toilet yang bersih masih 

terbatas.  

Anak jalanan menopang kehidupannya dengan mengamen (93,33%). 

Waktu mereka untuk belajar menjadi tersita, dan sulit untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak. Sehingga, mereka berperilaku sebagaimana yang 

mereka lihat dan dengar dari sebayanya atau lingkungan sekitar (Pamuchtia and 

Panjaitan, 2010). Informasi kesehatan yang mereka dapatkan juga terbatas, 

akibat kurangnya akses layanan sosial kesehatan (Hidayat, 2011). Disisi lain, 

mereka belum sepenuhnya memahami pentingnya personal hygiene, dan 

ketersediaan fasilitas untuk anak jalanan masih sangat terbatas (Jusfaega, 

Nurdiyanah, 2016).  

Usia, pendidikan, pendapatan, dan paparan informasi, serta pengetahuan 

menjadi penentu perilaku kesehatan seseorang. Kebiasaan perawatan organ 

reproduksi saat menstruasi terjadi karena sebuah proses yang dipelajari dalam 

waktu yang lama, melalui proses pemahaman terhadap dampak positif dan 

negatif sebuah perilaku (Indriastuti, 2009). 

Fenomena di atas menunjukkan, perlunya penanganan segera terhadap 

masalah kesehatan reproduksi anak jalanan. Namun, keterbatasan informasi 

seputar gambaran perilaku ini belum diketahui. Karenanya, penelitian ini 

bermaksud untuk menjelaskan gambaran perawatan organ reproduksi remaja 

saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di Surabaya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini bermaksud unutuk menjawab pertanyaan “Bagaimana gambaran 

perawatan organ reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas anak 

jalanan di Surabaya ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menggambarkan perawatan organ reproduksi remaja saat menstruasi pada 

komunitas anak jalanan di Surabaya dengan menggunakan pendekatan 

teori Health Belief Model. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menggambarkan karakteristik (usia, pendidikan terakhir, jumlah 

penghasilan, informasi mengenai perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi, sumber informasi) responden dalam perawatan organ 

reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di 

Surabaya. 

2. Menggambarkan pengetahuan responden dalam perawatan organ 

reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di 

Surabaya. 

3. Menggambarkan sikap responden dalam perawatan organ reproduksi 

remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di Surabaya. 

4. Menggambarkan perilaku responden dalam perawatan organ reproduksi 

remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di Surabaya. 

5. Menggambarkan hubungan karakteristik (usia, pendidikan terakhir, 

jumlah penghasilan, informasi mengenai perawatan organ reproduksi 
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saat menstruasi, sumber informasi), pengetahuan, sikap dengan perilaku 

perawatan organ reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas 

anak jalanan di Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi perkembangan ilmu 

keperawatan khususnya dalam ilmu keperawatan komunitas untuk 

menjelaskan situasi kesehatan anak jalanan di Surabaya. 

1.4.2 Praktis  

1) Bagi Responden 

Responden pada penelitian ini mendapatkan informasi kesehatan 

mengenai perawatan kesehatan organ rerpoduksi saat menstruasi dan 

memberikan dampak berpikir yang lebih postif bagi responden tentang 

pengetahuan kesehatan organ reproduksi saat menstruasi. 

2) Pengurus Komunitas Anak Jalanan 

Pengurus komunitas anak jalanan mendapatkan laporan singkat tentang 

kesehatan organ reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas anak 

jalanan di Surabaya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anak Jalanan 

2.1.1 Definisi Anak Jalanan 

Anak jalanan merupakan anak yang memanfaatkan sebagian besar 

waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan seperti di 

lingkungan pasar, pertokoan dan pusat-pusat keramaian lainnya 

(Kementrian Sosial, 2016). Berdasarkan  UU No 23 Tahun 2002, anak 

jalanan merupakan anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di 

jalanan. 

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai  those who have 

abandoned their home, school, and immediate communities before they are 

sixteen yeas of age have drifted into a nomadic street life (anak-anak 

berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, 

sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang 

berpindah-pindah). 

2.1.2 Karakteristik Anak Jalanan 

Berdasarkan kajian lapangan, secara garis besar anak jalanan 

dibedakan dalam tiga kelompok (Mujiyadi dkk, 2011). Pertama, children 

on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di 

jalanan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua 

mereka. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu 

memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan 
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kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh 

kedua orang tuanya. 

Kedua, children of the street, yaitu anak-anak yang berpartisipasi 

penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara 

mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi 

pertemuan mereka tidak menentu. 

Ketiga, children from families of the street, yaitu anak-anak yang 

berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini 

mepunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka 

terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala 

resikonya. 

Hasil penelitian (Pamuchtia and Panjaitan, 2010) menunjukkan bahwa 

pekerjaan yang banyak dilakukan anak jalanan adalah mengamen 

(93,33%) dengan  tingkat sosial ekonomi keluarga anak jalanan secara 

keseluruhan menunjukkan tergolong dalam keluarga miskin. 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Anak Jalanan 

Studi yang dilakukan Depsos Pusat dan Unika Atma Jaya Jakarta 

(1999) di Surabaya yang mewawancarai 889 anak jalanan di berbagai sudut 

kota menemukan bahwa faktor penyebab atau alasan anak memilih hidup di 

jalanan adalah karena kurang biaya sekolah (28,2%) dan (28,6%) membantu 

pekerjaan orang tua (Suyanto, 2010). 

Hasil penelitian (Purwoko, 2013) menunjukkan bahwa faktor-faktor 

penyebab keberadaan anak jalanan adalah faktor ekonomi, faktor sosial dan 

faktor budaya. Faktor ekonomi meliputi pendapatan, tempat tinggal, 
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kepemilikan barang. Faktor sosial meliputi aspirasi, partisipasi dalam 

masyarakat. Faktor budaya meliputi kebiasaan dan keinginan untuk 

berusaha. Mereka melakuan pekerjaan yang penuh dengan resiko dan bahay 

atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Aktivitas 

yang dilakukan sehari-hari adalah berjualan koran, mengemis, mengamen 

di jalanan dan tukang minta-minta di area tempat hiburan warga. 

Menurut kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli anak, 

beberapa penyebab anak turun ke jalanan adalah pertama, kondisi ekonomi 

keluarga yang miskin seringkali dipahami sebagai faktor utama yang 

memaksa anak turun ke jalanan. Kedua, kekerasan dalam keluarga. 

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga menjadi fsktor penting yang 

mendorong anak untuk turun ke jalan. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga 

mengalami berbagai masalah akibat beban ekonomi yang tidak bisa 

dihadapi. Sebagian atau seluruh masalah keluarga itu akan terpaksa 

dibebankan kepada anak-anak mereka. Ketiga, faktor lingkungan juga 

menjadi penyebab anak turun ke jalanan. Ada kalanya sebelum terpengaruh 

faktor lingkungan, seorang anak memang berasal dari keluarga miskin, 

sehingga faktor lingkungan seperti diajak teman atau bermasalah disekolah 

menjadi penguat alasan untuk mereka turun ke jalanan. 

2.2 Remaja  

2.2.1 Definisi Remaja 

Remaja adalah suatu masa dimana individu mengalami perkembangan 

saat pertama kali individu menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya 

sampai saat individu mencapai kematangan seksual (Sarwono, 2011). 
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Effendi dan Makhfudli (2009) mengatakan bahwa masa remaja merupakan 

tahapan seseorang dimana individu berada diantara fase kanak-kanak dan 

dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, perilaku, kognitif, biologis, 

dan emosi.  

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, 

remaja adalah penduduk dalm rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja 

adalah 10-24 tahun dan belum menikah.  

2.2.2 Tahapan Remaja 

Menurut Sarwono (2011) dan Hurlock (2011) terdapat tiga tahap 

perkembangan remaja. Pertama, remaja awal (early adolescence) usia 10-

13 tahun. Pada tahap ini remaja masih heran dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi pada dirinya. Remaja akan mengembangkan pikiran-pikiran 

baru, cepat tertarik pada lawan jenis, sulit mengerti dan dimengerti oleh 

orang dewasa, ingin bebas dan mulai berfikir abstrak. 

Kedua, remaja madya (middle adolescence) 14-16 tahun. Pada tahap 

ini remaja sangat membutuhkan teman-teman dan senang jika banyak teman 

yang menyukainya. Ada kecenderungan untuk mencintai diri sendiri dengan 

menyukai teman-teman yang memiliki sifat sama pada dirinya dan 

cenderung berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu harus 

memilih yang mana. Pada remaja madya mulai timbul keinginan untuk 

berkencan dengan lawan jenis dan berkhayal tentang aktivitas seksual, 

sehingga remaja madya mulai mencoba aktivitas seksual yang 

diinginkannya. 
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Ketiga, remaja akhir (late adolesence) 17-20 tahun. Tahap remaja 

akhir ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa yang ditandai 

dengan pencapaian lima hal, antara lain minat yang semakin mantap pada 

fungsi-fungsi intelek, keinginan yang tinggi mencari kesempatan untuk 

bersatu dengan orang-orang dan dalam pengalaman yang baru, terbentuk 

identitas seksual yang tidak akan berubah lagi, terlalu memusatkan 

perhatian pada diri sendiri, dan tumbuh “dinding” yang memisahkan diri 

pribadinya (private self) dan publik. 

2.2.3 Perkembangan Remaja 

a) Perkembangan Fisik 

Perubahan fisik remaja ditandai oleh tanda seks primer dan 

sekunder. Perubahan secara primer beruapa perubahan fisik dan hormon 

penting untuk reproduksi, sedangkan perubahan sekunder antara laki-

laki dan perempuan berbeda (Potter & Perry, 2009). 

Pada anak laki-laki akan tumbuh kumis dan jenggot, jakun dan 

suara membesar. Puncak kematangan seksual anak laki-laki adalah 

dalam kemampuan ejakulasi dan remaja sudah dapat menghasilkan 

sperma. Ejakulasi ini sering terjadi pada saat tidur dan diawali dengan 

mimpi basah (Sarwono, 2011). 

Pada anak perempuan terjadi perubahan bentuk tubuh seperti 

tumbuhnya payudara dan panggul yang membesar. Puncak kematangan 

pada remaja perempuan adalah ketika mengalami menstruasi pertama 

(menarche). Menstruasi pertama menunjukkan remaja perempuan telah 

memproduksi sel telur yang tidak dibuahi, sehingga akan keluar 
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bersama darah menstruasi melalui vagina atau alat kelamin perempuan 

(Sarwono, 2011). 

b) Perkembangan Emosi 

Perkembangan emosi ini berkaitan dengan perkembangan 

hormon, yang ditandai dengan emosi yang sangat labil. Remaja belum 

bisa mengendalikan emosi yang dirasakan sepenuhnya (Sarwono, 

2011). 

c) Perkembangan Kognitif 

Remaja dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan tindakan 

yang logis. Remaja dapat berfikir abstrak dan menghadapi masalah yang 

sulit secara efektif. Remaja dapat mempertimbangkan beragam 

penyebab dan solusi yang sangat banyak saat terlibat dalam masalah 

(Potter & Perry, 2009). 

d) Perkembangan Psikososial 

Pada perkembangan psikososial ini, remaja mulai tertarik dengan 

lawan jenis. Bertambahnya minat sosial dan penampilannya menjadi 

lebih penting dibandingkan sebelumnya. Perubahan fisik yang terjadi 

seperti berat badan dan proporsi tubuh menimbulkan perasaan yang 

tidak menyenangkan seperti malu dan tidak percaya diri (Potter & Perry, 

2009). 

2.3 Kesehatan Organ Reproduksi Remaja 

2.3.1 Definisi Kesehatan Organ Reproduksi 

WHO mengartikan  kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera 

baik fisik, mental, maupun sosial secara utuh yang tidak hanya bebas dari 
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penyakit atau kecatatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan 

sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya (Romauli & Vindari, 2011). 

Menurut BKKBN (2009), kesehatan reproduksi selain 

mengedepankan kesejahteraan sosial secara menyeluruh terhadap sistem 

dan fungsi reproduksi, juga mengedepankan kesehatan fisik, jadi tidak 

hanya dalam kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. 

Kesehatan organ reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang 

menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh 

remaja. Sehat tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari 

kecacatan, namun juga sehata secara mental dan sosial budaya (Effendi & 

Makhfudli, 2009). 

2.3.2 Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2014 tentang 

kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan reproduksi remaja meliputi, 

pendidikan ketrampilan hidup sehat; ketahanan mental melalui ketrampilan 

sosial; sistem, fungsi dan proses reproduksi; perilaku seksual yang sehat dan 

aman; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana dan 

perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh 

terhadap kesehatan reproduksi. 

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif (PKRK) terdiri atas 

Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi 

Remaja, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja, Pencegahan 

dan Penaggulangan Infeksi Menular Seksual termasuk HIV/AIDS dan 

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut (Fatoni, et al., 2015). 
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Menurut Efendi dan Makhfudli (2009), pelayanan kesehatan 

reproduksi meliputi : 

1) Konseling informasi Keluarga Berencana bagi pasangan suami istri 

terutama pada usia produktif 

2) Pelayanan kehamilan dan persalinan, termasuk pelayanan aborsi yang 

aman hanya berlaku pada aborsi yang legal eperti karena diperkosa atau 

kandungan yang membahayakan nyawa perempuan yang mengandung 

serta pelayanan neonatal 

3) Pengobatan dan perawatan infeksi saluran reproduksi, penyakit menular 

seksual dan informasi untuk pencegahannya,termasuk pencegahan 

kemandulan 

4) Konseling dan pelayanan reproduksi remaja baik dari pemerintah dan 

program untuk mendorong keluarga dan orang tua dalam memberikan 

pendidikan kesehatan reproduksi 

5) Konseling, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi 

semua kelompok umur termasuk lansia. 

2.3.3 Dasar Pengetahuan Kesehatan Organ Reproduksi Remaja 

Menurut BKKBN (2008), dasar pengetahuan kesehatan reproduksi 

yang perlu diketahui oleh remaja antara lain : 

1) Pengetahuan tentang perubahan fisik, kejiwaan, dan kematngan seksual. 

Misalnya informasi tentang menstruasi dan mimpi basah serta tentang 

alat reproduksi remaja laki-laki dan perempuan. 

2) Proses reproduksi yang bertanggung jawab sebagai bekal pemahaman 

seks bagi kebutuhan manusia secara biologis, menyalurkan dan 
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mengendalikan naluri seksual yang menjadi kegiatan positif seperti 

olahraga atau hobi yang bermanfaat. Sementara penyaluran berupa 

hubungan seksual hanya untuk melanjutkan keturunan yaitu dengan cara 

menikah terlebih dahulu. 

3) Pergaulan yang sehat antara remaja laki-laki dan perempuan, serta 

kewaspadaan terhadap masalah remaja yang banyak ditemukan. Remaja 

memerlukan pengetahuan tentang kiat untuk mengendalikan diri secara 

fisik maupun psikis dan mental dalam mengahdapi berbagai godaan, 

seperti ajakan untuk melakukan hubungan seksual diluar nikah dan 

penggunaan NAPZA. 

4) Informasi mengenai persiapan pranikah diperlukan agar calon pengantin 

lebih siap secara mental dan emosional dalam memasuki kehidupan 

berkeluarga. 

5) Remaja perlu mengetahui tentang kehamilan dan persalinan, serta cara 

pencegahannya untuk persiapan remaja laki-laki dan perempuan dalam 

memasuki kehidupan berkeluarga masa depan. 

2.3.4 Organ Reproduksi Remaja Wanita 

Anatomi fisiologi organ reproduksi pada wanita terdiri dari organ 

reproduksi eksterna dan interna. Organ reproduksi eksterna pada wanita 

yaitu: 

1) Mons veneris yaitu bagian menonjol kedepan menutup tulang kemaluan 

2) Labia mayora yaitu bagian terluar vagina yang terdiri dari rambut, 

kelenjar lemak, serta kelenjar keringat 
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3) Labia minora yaitu lipatan kecil di dalam labia mayora yang terdapat 

pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membesar ketika ada 

dorongan seks. 

4) Klitoris merupakan bagian yang sangat sensitif saat hubungan seks 

karena banyak mengandung pembuluh darah dan serat saraf  

5) Vestibulum yaitu bagian yang terletak diantara vulva dan anus, yang 

memiliki muara vagina atau liang senggama, kelenjar bartholin, saluran 

kencing, dan kelenjar skene 

6) Himen yaitu selaput tipis yang menutupi sebagian lubang dari vagina 

luar 

Sedangkan alat reproduksi interna pada wanita yaitu: 

1) Vagina yaitu saluran senggama yang menghubungkan rahim dengan 

bagian luar 

2) Rahim yaitu seperti buah pir dengan berat sekitar 30 gram, berongga 

dan berotot 

3) Cervix yaitu bagian dari uterus membentuk sepertiga bagian bawah 

uterus 

4) Endometrium yaitu lapisan dalam yang mengandung kelenjar resemosa 

dan sebagai tempat implantasi 

5) Tuba fallopi : memiliki panjang 12 cm sebagai saluran dan tempat 

pertumbuhan hasil pembuahan sebelum menempel pada endometrium 

6) Ovarium : terdiri 2 bagian yaitu kanan dan kiri yang setiap bulan 

mengeluarkan sel telur secara bergantian (Manuaba, 2009).  
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2.4 Menstruasi 

2.4.1 Definisi Menstruasi 

Menstruasi merupakan proses alamiah yang akan terjadi pada setiap 

remaja, dimana terjadi proses pengeluaran darah yang menandakan bahwa 

organ kandungan berfungsi dengan matang (Kusmiran, 2011).  

Menstruasi adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus, 

yang disebabkan karena luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi dan 

disertai pelepasan endometrium (Prawirohardjo, 2009). Proses terjadinya 

menstruasi ini terjadi melalui empat tahap yaitu fase menstruasi, fase 

ploriferasi, fase luteal atau sekresi, dan fase iskemik (Proverawati, 2009; 

Perry 2010) 

2.4.2 Fisiologi Menstruasi 

Proses terjadinya menstruasi dipengaruhi beberapa faktor yang 

mempunyai sistem tersendiri yaitu sistem susunan saraf pusat dengan panca 

inderanya, sistem hormonal aksis hipotalamo-hipofisis-ovarial, perubahan 

yang terjadi pada ovarium, perubahan yang terjadi pada uterus sebagai 

organ akhir, dan rangsangan estrogen dan progesterone langsung pada 

hipotalamus, dan melalui perubahan emosi (Manuaba, 2009). 

Menurut American Collage of Obstetricians and Gynecologists 

(2010), lama siklus menstruasi normalnya 21-35 hari, biasanya 28 hari. 

Terdapat tiga fase yang terjadi saat menstruasi pada endometrium, yaitu fase 

proliferasi, fase sekresi dan fase menstruasi (Prawirohardjo, 2011). 

Pertama, fase proliferasi sekitar 5 hari setelah menstruasi dan berlangsung 

selama 11 hari. Ekstrogen disekresikan oleh ovarium untuk merangsang 
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pertumbuhan endometrium yang menimbulkan sel-sel stormadan epitelial 

endometrium tumbuh dengan cepat, kelenjar-kelenjar pada lapisan 

endometrium dan memanjang, dan arteri-arteri bertambah untuk mensuplai 

nutrisi pada dinding endometrium yang lama-lama menebal. Peningkatan 

estrogen menimbulkan peningkatan LH pada pertengahan siklus yang 

kemudian merangsang terjadinya ovulasi. Saat ovulasi terjadi, ketebalan 

endometrium mencapai 3-4 mm dan kelenjar-kelenjar endometrium akan 

mengeluarkan mukus yang tipis dan berserabut, yang akan melindungi dan 

membawa sperma kedalam uterus. 

Kedua,  fase sekresi yang disebut dengan fase progesteron yang terjadi 

setelah ovulasi dan berlangsung kira-kira selama 12 hari. Korpus luteum 

menghasilkan cukup banyak progesteron dan sedikit estrogen. Estrogen 

menyebabkan poliferasi sel di endometrium, sedangkan progesteron 

mengakibatkan penebalan pada endometrium yang memiliki banyak darah 

dan sekresi kelenjar dan mengubahnya menjadi jaringan yang aktif 

mensekresi lendir. Pengeluaran progesteron akan menghambat sekresi LH, 

sehingga terjadi penurunan kadar LH dan FSH pada sel tubuh. 

Ketiga, fase menstruasi yaitu fase peluruhan endometrium yang 

disebabkan oleh kadar hormon estrogen dan progesteron yang menurun 

secara tiba-tiba dan merangsang sekresi GnRH, sehingga korpus luteum 

menjadi regresi. Kondisi inilah yang menyebabkan konstriksi pembuluh 

darah uterus dan berdampak pada menurunnya asupan oksigen dan nutrisi 

ke miometrium. Setelah terjadi konstriksi pembuluh darah, arteriol-arteriol 

endometrium akan melebar dan mengakibatkan perdarahan melalui dinding 
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kapiler. Aliran darah menstruasi ini  terdiri dari darah yang bercampur 

dengan lapisan fungsional dari endometrium.  

2.4.3 Gangguan pada Menstruasi 

Gangguan pada menstruasi adalah masalah yang umum yang terjadi 

pada masa remaja. Faktor fisik dan psikologis dapat berperan pada 

gangguan menstruasi ini (Chandran, 2008). 

Klasifikasi gangguan mesntruasi adalah sebagi berikut 

(Prawirohardjo, 2011:161) : 

a. Gangguan lama dan jumlah darah haid : 

1) Hipermenorea  

Adalah gangguan siklus menstruasi tetap teratur, jumlah darah yang 

dikeluarkan cukup banyak dan terlihat dari pembalut yang dipakai 

dan gumpalan darahnya. 

2) Hipomenorea 

Adalah gangguan siklus menstruasi yang tetap teratur sesuai dengan 

jadwal menstruasi dan jumlah darah yang dikeluarkan sedikit. 

Hipomenorea disebabkan oleh kurangnya kesuburan endometrium 

akibat dari kurang gizi, penyakit menahun maupun gangguan 

hormonal dan adanya hipomenorea tidak menggangu fertilitas 

(Simanjuntak, 2008). 

b. Gangguan siklus haid : 

1) Polimenorea 

Siklus menstruasi lebih pendek dari biasanya yaitu terjadi dengan 

interval kurang dari 21 hari. Polimenorea dapat disebabkan oleh 
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kongesti ovarium karena peradangan, endometriosis, dan 

sebagainya (Simanjuntak, 2008). 

2) Oligomenorea 

Siklus menstruasi dengan interval 35-90 hari, jumlah perdarahan 

mungkin sama, dan penyebabnya adalah gangguan hormonal. Siklus 

menstruasi biasanya ovulator dengan masa proliferasi lebih panjang 

dari biasanya (Simanjuntak, 2008). 

3) Amenore 

Amenorea adalah keterlambatan menstruasi lebih dari tiga bulan 

berturut-turut atau tidak terjadi menstruasi. 

Amenore primer terjadi apabila seorang wanita berumur 18 tahun ke 

atas tidak pernah mendapatkan menstruasi, sedangkan amenore 

sekunder terjadi apabila penderita pernah mendapatkan menstruasi 

tetapi kemudian tidak dapat lagi (Simanjuntak, 2008). 

c. Gangguan perdarahan di luar siklus haid : 

1) Menometroragia  

Merupakan perdarahan dalam jumlah banyak yang berlangsung 

panjang atau terus menerus (Manuaba, 2009). 

d. Gangguan lain yang berhubungan dengan haid : 

1) Dismenore 

Merupakan keadaan ketidaknyamanan yang sangat umum terjadi 

selama hari pertama atau hari kedua hingga akhir menstruasi 

(Perry,et al, 2010; Wong, et al, 2009). 
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2) Sindroma pra haid 

Merupakan berbagai gejala fisik, psikologis, dan emosional yang 

terkait dengan perubahan hormonal karena siklus menstruasi 

(Proverawati, 2009). 

2.5 Perawatan Organ Reproduksi Remaja saat Menstruasi 

Indonesia merupakan daerah yang beriklim tropis, sehingga udara panas 

dan cenderung lembab sering membuat banyak berkeringat dibagian tubuh 

yang tertutup dan lipatan-lipatan kulit seperti didaerah alat kelamin. Kondisi 

ini menyebabkan mikroorganisme jahat terutama jamur mudah berkembang 

biak, yang akhirnya menimbulkan infeksi (Depkes RI, 2010). 

Salah satu yang sangat ditekankan bagi perempuan yang tengah 

mengalami menstruasi adalah perawatan kebersihan diri. Saat menstruasi 

tubuh cenderung memproduksi lebih banyak keringat, minyak dan cairan 

tubuh lainnya. Sehingga seorang wanita harus tetap menjaga kebersihan 

dirinya terutama perawatan organ reproduksi wanita yaitu kesehatan vagina 

(Kusmiran, 2012). Perawatan organ reproduksi saat menstruasi adalah 

tindakan menjaga kesehatan dan kebersihan pada daerah kemaluan pada saat 

menstruasi yang bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikis 

serta meningkatkan derajat kesehatan seseorang (Andarmoyo, 2012). 

Dalam buku Sinaga et al., (2017), cara perawatan organ reproduksi 

remaja saat menstruasi adalah sebagai berikut : 

1) Biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menyentuh 

vagina dan mengganti pembalut 
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2) Membasuh vagina dengan air bersih mengalir dari arah depan (vagina) ke 

belakang (anus), bukan sebaliknya. Karena jika terbalik arah, kuman dari 

daerah anus akan terbawa ke depan dan dapat msuk ke dalam vagina. 

3) Saat membersihkan daerah kemaluan tidak perlu menggunakan cairan 

pembersih karena cairan tersebut akan merangsang bakteri yang 

menyebabkan infeksi. Apabila menggunakan sabun, sebaiknya gunakan 

sabun lunak (dengan pH 3,5) misalnya sabun bayi yang biasanya ber pH 

netral.  

4) Keringkan daerah kemaluan dengan tissu toilet atau handuk agar tidak 

lembab (Renda & Permai, 2013) 

5) Gunakan pembalut yang bersih dan berbahan yang lembut, menyerap 

darah dengan baik serta tidak membuat alergi. 

6) Mengganti pembalut sesering mungkin sekitar 4-5 kali dalam sehari atau 

setiap 4 jam sekali dalam sehari untuk menghindari pertumbuhan bakteri 

yang berkembang biak pada pembalut, menghindari bakteri masuk ke 

vagina dan timbulnya aroma tidak sedap (Manuaba, 2009). 

7) Bersihkan pembalut yang sudah dipakai dengan air sampai tidak ada darah 

yang tersisa lagi. Bungkus pembalut yang sudah dipakai dan dibersihkan, 

kemudian buang ke tempat sampah. 

8) Gunakan celana dalam dari bahan alami (katun) dan tidak ketat, serta 

dapat mengcover daerah pinggul agar dapat menopang pembalut dengan 

kuat. Celana dalam yang ketat dan tidak menyerap keringat membuat 

sirkulasi udara tidak lancar, membuat kulit iritasi dan beresiko 

mengundang kuman jahat untuk bersarang di daerah kemaluan. 
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9) Mengganti celana dalam 2 kali atau lebih dalam sehari untuk menjaga 

kelembaban yang berlebihan dan celana dalam yang sudah terkena noda 

darah harus segera diganti (Kinasih, 2010). 

10)  Bila ada kelainan misalnya terlalu banyak darah keluar dan tidak teratur 

periksalah ke dokter (Manan. El, 2011). 

2.6 Gambaran Perawatan Organ Reproduksi Remaja saat Menstruasi pada 

Anak Jalanan Menurut Teori Health Belief Model (Strecher, V., and 

Rosenstock I.M, 1997) 

Teori helath belief model (HBM) merupakan teori perubahan perilaku 

kesehatan dan model psikologis yang digunakan untuk memprediksi perilaku 

kesehatan dengan memfokuskan pada sikap dan kepercayaan seseorang 

(Priyoto, 2014). Teori health belief model mencakup lima unsur utama yaitu: 

persepsi kerentanan (perceived susceptibility), persepsi keseriusan (perceived 

seriousness), besarnya ancaman penyakit yang dirasakan (perceived threat of 

disease), manfaat dan rintangan yang dirasakan (perceived benefits barriers), 

dan faktor pencetus (cues to action). 

1) Persepsi kerentanan (Perceived susceptibility) 

Persepsi kerentanan terhadap suatu penyakit agar bertindak untuk 

mencegah penyakitnya. Perawatan organ reproduksi saat menstruasi yang 

benar dapat mencegah remaja anak jalanan terserang penyakit infeksi 

saluran reproduksi, dan akan berpotensi terkena keputihan dan gatal-gatal 

pada daerah kemaluan, serta berkembangnya bakteri dan jamur yang 

menyebabkan terjadinya infeksi pada organ reproduksi apabila perilaku 
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higienes alat reproduksi saat menstruasi tidak dilakukan (Salemba 

medika, 2009). 

2) Persepsi keseriusan (Perceived seriousness) 

Persepsi keseriusan penyakit apabila terkena maka konsekuensi 

yang didapat akan berat. Remaja anak jalanan yang tidak melakukan 

perawatan organ reproduksi saat menstruasi dengan benar dapat memicu 

terjadinya morbiditas pada remaja anak jalanan serta berkembangnya 

bakteri dan jamur pada organ reproduksi, sehingga beresiko terkena 

infeksi saluran reproduksi dan berdampak pada kesehatan organ 

reproduksi (McCaleb & Cull, 2009). Kombinasi persepsi kerentanan dan 

persepsi keseriusan akan menghasilkan persepsi ancaman. Individu akan 

mengubah perilaku mereka berdasarkan persepsi ancaman yang berasal 

dari keseriusan penyakit tersebut (Machfoeds, 2008). 

3) Besarnya ancaman penyakit yang dirasakan (Perceived threat of disease) 

Semakin berat resiko suatu penyakit akan semakin besar 

kemungkinan bahwa individu terserang penyakit-penyakit tersebut. 

Ancaman ini mendorong individu untuk melakukan tindakan pencegahan 

atau penyembuhan penyakit. Namun ancaman yang terlalu besar malah 

menimbulkan rasa takut dalam individu yang justru menghambatnya 

untuk melakukan tindakan karena individu merasa tidak berdaya melawan 

ancaman tersebut. Untuk mengurangi rasa terancam ini, ditawarkanlah 

suatu tindakan alternatif. Individu akan mempertimbangkan apakah 

alternatif itu memang dapat mengurangi ancaman penyakit dan akibat 

yang dirugikan. Akhirnya individu memutuskan menerima atau menolak 
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alternatif tindakan yang telah diberikan (Rosenstock, 1982 dalam 

Noorkasiani, 2009) 

4) Manfaat dan rintangan yang dirasakan (Perceived benefits barriers) 

Tindakan pencegahan akan bermanfaat jika merasa sangat rentan 

terhadap penyakit-penyakit. Persepi positif sangat berperan penting dalam 

perilaku seseorang untuk mengambil suatu keputusan kesehatan atas 

dirinya atau lingkungannya. Seseorang akan cenderung menerapkan 

perilaku sehat ketika merasa perilaku tersebut bermanfaat untuk 

meningkatkan kesehatannya (Kusuma, 2015). 

Perawatan organ reproduksi saat menstruasi memiliki manfaat bagi 

remaja anak jalanan seperti terhindar dari peyakit infeksi saluran 

reproduksi, meningkatkan derajat kesehatan seseorang, merasa nyaman 

beraktivitas, percaya diri karena badan tidak bau amis, serta terciptanya 

hidup sehat baik secara jasmani maupun rohani (Salemba medika S, 

2009). 

Persepsi seseorang bahwa tidak terlalu banyak konsekuensi negatif 

yang didapat jika mengambil tindakan pencegahan dan tidak banyak 

kendala dalam prosesnya. Adanya kendala dalam perawatan organ 

reproduksi saat menstruasi pada remaja anak jalanan seperti pendidikan 

yang rendah, keterbatasan sarana prasarana hygiene, pengetahuan 

mengenai kesehatan organ reproduksi yang kurang, dan ekonomi yang 

rendah, membuat remaja anak jalanan mengganggap bahwa hilangnya 

peluang untuk melakukan perawatan organ reproduksi saat menstruasi.  
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5) Faktor pencetus (Cues to action) 

Peristiwa eksternal yang memotivasi seseorang untuk bertindak. 

Adanya dukungan dari keluarga terdekat, dukungan tenaga kesehatan, 

teman, serta media masa seperti majalah, koran, televisi, radio dalam 

melakukan perawatan organ reproduksi saat menstrusi pada remaja anak 

jalanan (Priyoto, 2014). 

Dalam health belief model terdapat tiga kategori utama dalam pelayanan 

kesehatan, yakni: persepsi individu (individual perception), faktor-faktor 

modifikasi (modifying factors) dan kemungkinan tindakan (likelihood action). 

Faktor demografi, sosiopsikologi dan struktural yang berbeda dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang dan secara tidak langsung juga dapat 

mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Faktor karakteristik seseorang, 

khususnya pendidikan dan pengetahuan yang didapat akan memberikan efek 

secara tidak langsung dalam mempengaruhi persepsi seseorang dalam 

kerentanan, keseriusan, manfaat dan tindakan pencegahan, kendala dalam 

pencapaian tindakan dan kepercayaan diri dalam melakukan tindakan 

pencegahan. 

Kerangka teori Health Belief Model  dapat dilihat pada bagan berikut: 
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Gambar 2.1. Health Belief Model (Strecher, V., and Rosenstock I.M, 1997) 

2.7 Keaslian Penelitian 

Keyword yang digunakan dalam pencarian database untuk keaslian 

penelitian ini adalah street children, selft concept, perception, the state of the 

neighborhood, the social and environment impact of the social environment 

on behaviour, personal hygiene of street children, save street child, 

pengetahuan anak jalanan, sikap remaja putri jalanan, kesehatan reproduksi 

anak jalanan, perilaku anak jalanan, personal hygiene anak jalanan saat 

menstruasi. Literatur artikel jurnal dicari melalui data base Google Scholar, 

ScienceDirect, Repository, Scopus dan Jurnal Ners Universitas Airlangga 

dengan batas tahun 2008 sampai 2018. Literatur yang dijurnal yang 

didapatkan peneliti sebanyak 46 jurnal. Setelah membaca dan menyesuaikan 

judul, didapatkan 10 jurnal yang sesuai dalam penelitian ini. Berikut 

merupakan daftar artikel yang digunakan dalam keaslian penelitian : 
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Tabel 2.1 Keaslian Penelitian Gambaran Perawatan Organ Reproduksi Remaja saat 

Menstruasi pada Komunitas Anak Jalanan di Surabaya 

No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

1.  

 
Judul :  

Konsep Diri 

Anak Jalanan : 

Kasus Anak 

Jalanan di Kota 

Bogor Provinsi 

Jawa Barat 

Penulis : 
Yunda 

Pamuchtia dan 

Nurmala K. 

Panjaitan  

Tahun :  
2010 

Desain :  

Deskriptif kuantitatif 

Sampel :  

30 anak jalanan dengan 

teknik accidential 

sampling. 

Variabel :  

Konsep diri, anak 

jalanan. 

Instrumen :  

Kuesioner 

Analisis :  

Teknik pengolahan dan 

analisis data pada 

penelitian ini 

menggunakan tabulasi 

silang untuk 

memperoleh presentase. 

Konsep diri dihitung 

dengan menggunakan 

skala Likert yang terdiri 

dari lima kategori 

jawaban. 

1) Pada umumnya anak 

jalanan adalah laki-laki 

dengan sebagian besar 

berusia 16-18 tahun. 

2) Pekerjaan yang banyak 

dilakukan anak jalanan 

adalah mengamen 

(93,33%) 

3) Tingkat pendidikan 

responden sebagian besar 

hanya sampai SD dan 

SMP 

4) Tingkat sosial ekonomi 

keluarga responden 

secara keseluruhan 

menunjukkan tergolong 

dalam keluarga miskin 

5) Anak jalanan memiliki 

konsep diri cenderung 

positif kecuali konsep 

diri kestabilan emosi 

yang cenderung sedang 

6) Semakin bertambah usia 

maka konsep diri anak 

jalanan cenderung 

negatif 

2. Judul :  

Analisis 

Lingkungan 

Tempat Tinggal 

Anak Jalanan di 

Kota Pekanbaru 

(Dewi, Mulyadi 

and Sujianto, 

2014) 

Penulis : 

Deslin 

Pramudita Dewi, 

Prof. Dr. Ir. Aras 

Mulyadi, DEA, 

Prof. Drs. 

Desain :  

Analisis kualitatif 

deskriptif. 

Sampel :  

154 anak jalanan 

Variabel : 

Lingkungan tempat 

tinggal, anak jalanan 

Instrumen : 

Panduan wawancara 

Analisis : - 

 

1) Anak jalanan belum 

memiliki rumah sendiri 

karena rendahnya tingkat 

pendapatan mereka yang 

tidak memungkinkan 

untuk membeli rumah 

pribadi.  

2) Tidak semua anak 

jalanan memiliki fasilitas 

MCK yang dapat 

dikatakan memenuhi 

persyaratan kelayakan. 

3) Pengolahan sampah 

belum dilakukan secara 

benar sehingga masih 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

Sujianto, M.Si, 

Ph.D 

Tahun : 

2014 

beresiko merugikan 

kesehatan mereka.  

4) Banyaknya waktu yang 

dihabiskan bersama 

teman di lingkungan 

tempat tinggal yang 

menjadi anak jalanan 

menjadi pemicu anak 

untuk mengikuti dan 

meniru apa yang 

diperbuat oleh temannya. 

3. Judul :  

Perilaku 

Personal 

Hygiene 

Terhadap Anak 

Jalanan di Kota 

Makassar Tahun 

2016 

Penulis : 

Jusfaega, 

Nurdiyanah, 

Syarfaini 

Tahun : 

2016 

 

Desain :  

Pendekatan 

fenomenologis kualitatif 

Sampel :  

Metode penentuan 

informan menggunakan 

purposive sampling 

Variabel : 

Personal Hygiene, Anak 

jalanan 

Instrumen : 

Pedoman wawancara 

serta alat perekam suara 

(voice recorder), 

gambar, dan buku 

catatan lapangan. 

Analisis : - 

 

1) Anak jalanan belum 

sepenuhnya memahami 

mengenai pentinya 

personal hygiene 

meskipun ada pemberian 

beberapa informasi dari 

volunteer save street 

child namun pelaksanaan 

dalam kehidupan sehari-

hari belum diterapkan 

sepenuhnya, hal tersebut 

ditunjukan dengan sikap 

acuh tak acuh anak 

jalanan dalam menjaga 

personal hygiene. 

2) Citra tubuh anak jalanan 

bahwa mereka percaya 

diri dengan pakaian yang 

mereka gunakan, 

informan ingin terlihat 

menarik di depan teman-

teman mereka walaupun 

pakaian terlihat kotor 

dengan anggapan mereka 

akan di kasihani ketika 

mencari nafkah di 

jalanan. 

3) Beberapa orang tua 

bersikap acuh dengan  

adanya dukungan 

volunteer yang 

memberikan dukungan 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

secara informasi 

mengenai personal 

hygiene kepada anak 

jalanan. 

4) Ketersediaan fasilitas 

anak jalanan untuk 

melaksanakan personal 

hygiene masih sangat 

nihil. 

5) Fasilitas save street child  

belum sepenuhnya 

tersedia terutama alat-

alat kelengkap mandi 

untuk anak jalanan dalam 

melakukan personal 

hygiene.  

4. Judul :  

Studi Kualitatif 

Perilaku 

Kesehatan 

Reproduksi 

Anak Jalanan 

Kota Semarang 

Tahun 2010 

Penulis : 

M. Febrisn Widi 

Hidayat 

Tahun : 

2010 

Desain :  

Deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. 

Sampel :  

5 anak jalanan yang 

terdiri dari 1 perempuan 

dan 4 laki-laki. 

Variabel : 

Perilaku, Kesehatan 

reproduksi, Anak 

jalanan. 

Instrumen : 

Panduan wawancara 

mendalam, perangkat 

merekam, catatan 

lapangan. 

Analisis : 

Reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi data. 

 

1) Karakteristik anak 

jalanan yang menjadi 

subyek penelitian adalah 

anak jalanan berusia 

antara 15-19 tahun 

2) Pendidikan terakhir 

responden adalah SD, 

SMP, dan SMA 

3) Seluruh anak jalanan 

yang diteliti  bertempat 

tinggal di kios-kios pasar 

Johar Semarang 

4) Pengetahuan anak 

jalanan yang diteliti 

tentang kesehatan 

reproduksi masih kurang 

5) Sikap subjek penelitian 

dalam beberapa hal 

tentang kesehatan 

reproduksi cukup baik, 

namun sebagian subjek 

masih mempunyai sikap 

negatif 

6) Perilaku kesehatan 

reproduksi anak jalanan 

dipengaruhi rendahnya 

sikap dan pengetahuan 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

kesehatan reproduksi 

sehingga perilaku 

kesehatan reproduksi 

anak jalanan adalah 

negatif 

7) Sebagian besar anak 

jalanan tersebut 

menginginkan dan 

membutuhkan informasi 

pengetahuan, akan tetapi 

layanan sosial kesehatan 

yang bisa diakses sangat 

sedikit sehingga menjadi 

kendala masuknya 

informasi kepada anak 

jalanan. 

5. Judul :  

Pengetahuan dan 

Sikap Personal 

Hygiene Organ 

Reproduksi 

Remaja Putri 

Jalanan di Kota 

Denpasar Tahun 

2015 (Setiari, 

2015) 

Penulis : 

Ni Made Setiari 

Tahun : 

2015 

Desain :  

Deskriptif kuantitatif 

dengan rancangan cross-

sectional. 

Sampel :  

49 remaja putri jalanan 

yang diambil dengan 

teknik snowball 

sampling. 

Variabel : 

Pengetahuan, sikap, 

personal hygiene, organ 

reproduksi, remaja putri 

jalanan. 

Instrumen : 

Kuesioner 

Analisis : 

Dianalisis secara 

deskriptif. 

1) Pengetahuan remaja putri 

jalanan tentang personal 

hygiene organ reproduksi 

mayoritas tergolong 

rendah (51,02%) 

2) Remaja putri jalanan 

dalam kelompok umur 

10-13 tahun memiliki 

pengetahuan yang rendah 

(57,14%) 

3) Mayoritas remaja putri 

mendapatkan informasi 

dari keluarga yaitu 

sejumlah 34 orang, 

dimana 50% memiliki 

pengetahuan rendah, 

sisanya memiliki 

pengetahuan cukup dan 

tinggi. 

4) Sikap remaja putri 

jalanan sebagian besar 

memiliki sikap negatif 

(93,88%). 

5) Berdasarkan pendidikan 

terakhir sebagian besar 

memiliki sikap negatif 

yaitu sikap negatif 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

tertinggi ada pada remaja 

putri yang berpendidikan 

SD (95,45%) 

6) Sebagian besar 

responden memiliki 

sikap negatif dengan 

sumber informasi 

tertinggi yang berasal 

dari keluarga yaitu 

sebesar 94,12% dan 

status tinggal responden 

sikap negatif  tertinggi 

berada pada remaja yang 

tidak tinggal bersama 

keluarga (93,94%). 

 

Kesimpulan : remaja putri 

jalanan di Kota Denpasar 

memiliki pengetahuan yang 

rendah dan sikap negatif 

terhadap personal hygiene 

organ reproduksi. 

6. Judul :  

Analisis Faktor-

faktor Penyebab 

Keberadaan 

Anak Jalanan di 

Kota 

Balikpapan. 

Penulis : 

Tjutjup Purwoko 

Tahun : 

2013 

 

Desain :  

Deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif 

Sampel :  

20 anak jalanan yang 

terdiri dari 17 anak laki-

laki dan 3 anak 

perempuan. 

Variabel : 

Penyebab keberadaan, 

anak jalanan. 

Instrumen : 

Panduan wawancara 

mendalam dan Observsi. 

Analisis : 

Reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi data 

1) Faktor-faktor yang 

menyebabkan 

keberadaan anak jalanan 

adalah faktor ekonomi, 

faktor sosial, faktor 

budaya, dan faktor 

pendidikan yang rendah 

baik dari orang tua 

maupun anak. 

2) Mereka melakukan 

pekerjaan yang penuh 

dengan resiko dan 

bahaya ini atas dasar 

keinginan sendiri dan 

tanpa ada paksaan dari 

pihak manapun. 

3) Aktivitas yang dilakukan 

sehari-hari adalah 

berjualan koran, 

pengemis, pengamen 

dijalanan, buruh angkut 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

dipasar, serta pengamen 

dan tukang minta-minta 

di area tempat hiburan 

warga kota Balikpapan di 

malam hingga dini hari. 

7. Judul :  

Pengaruh 

Pengetahuan dan 

Sikap Tentang 

Personal 

Hygiene 

Menstruasi 

Terhadap 

Tindakan 

Personal 

Hygiene Remaja 

Putri pada saat 

Menstruasi di 

SMK Negeri 8 

Medan Tahun 

2010 

Penulis : 

Dwi Rahmatika 

Tahun : 

2010 

Desain :  

Deskriptif analitik 

dengan pendekatan 

kuantitatif. 

Sampel :  

87 orang dengan teknik 

pengambilan sampel 

yaitu propotional 

stratified random 

sampling. 

Variabel : 

a) Variabel 

independent : 

pengetahuan dan 

sikap. 

b) Variabel dependent : 

tindakan personal 

hygiene remaja putri 

pada saat menstruasi 

di SMK Negeri 8 

Medan. 

Instrumen : 

Kuesioner 

Analisis : - 

 

1) Pengetahuan responden 

tergolong baik sebesar 

(77%), sikap baik 

(85,1%), tindakan 

terbesar (54%). 

2) Dari analisis multivariat 

ditemukan ada pengaruh 

pengetahuan tentang 

personal hygiene 

menstruasi terhadap 

tindakan personal 

hygiene remaja putri 

pada saat menstruasi 

(p=0,021). 

3) Sikap tentang personal 

hygiene menstruasi 

paling berpengaruh 

terhadap tindakan remaja 

putri pada saat 

menstruasi di SMK 

Negeri 8 Medan 

(p=0,021). 

8. Judul :  

Hubungan antara 

Pengetahuan 

Kesehatan 

Reproduksi 

dengan Perilaku 

Higienis Remaja 

Putri pada saat 

Menstruasi. 

Penulis : 

Dian Putri 

Indriastuti 

Tahun : 

Desain :  

Deskriptif analitik 

dengan pendekatan 

kuantitatif. 

Sampel : 

62 siswa dengan teknik 

pengambilan sampel 

yaitu propotional 

stratified random 

sampling  

Variabel : 

a) Variabel 

independent : 

Ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara 

pengetahuan kesehatan 

reproduksi dengan perilaku 

higienis remaja putri pada 

saat menstruasi. 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

2009 

 

pengetahuan 

kesehatan 

reproduksi. 

b) Variabel dependent 

: perilaku higienis 

remaja putri pada 

saat menstruasi. 

Instrumen : 

Kuesioner 

Analisis : 

Analisis product 

moment. 

 

9.  Judul :  

Studi 

Fenomenologi 

Praktik 

Kebersihan 

Vulva saat 

Menstruasi pada 

Anak Jalanan 

Kota Semarang 

(Setyorini, 2012) 

Penulis : 

Ayu Setyorini 

Tahun : 

2012 

Desain :  

Kualitatif dengan 

pendekatan induktif. 

Sampel :  

3 orang dengan teknik 

sampel menggunakan 

purposive sampel 

Variabel : 

Praktik kebersihan vulva 

saat menstruasi pada 

anak jalanan. 

Instrumen : 
Wawancara 

Analisis : - 

 

1) Deskripsi pengetahuan 

tentang menjaga 

kebersihan vulva saat 

menstruasi terdiri dari 

cara penggunaan 

pembalut, cara pemilihan 

pembalut, cara 

mengganti pembalut. 

2) Sikap tentang menjaga 

kebersihan vulva saat 

menstruasi terdiri dari 

sikap tentang keluarnya 

darah haid, pemilihan 

pembalut adalah yang 

baik dan memilih celana 

dalam  

3) Keterampilan menjaga 

kebersihan vulva saat 

menstruasi terdiri dari 

keterampilan 

membersihkan vulva, 

membersihkan pembalut, 

penggunaan sabun 

pembersih, keterampilan 

cara membasuh alat 

kelamin saat menstruasi, 

dan keterampilan 

memilih celana dalam. 

10. Judul : Persepsi 

dan Sikap 
Desain :  

Deskriptif kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lebih 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

tentang 

Kesehatan 

Reproduksi pada 

Remaja Jalanan 

di Panti Anak 

Jalanan Jl. Gajah 

Mada Kota 

Mojokerto 2014  

Penulis : 

Deny 

Prasetyawati 

Tahun : 

2014 

Sampel :  

30 responden dengan 

teknik sampling 

menggunakan 

accidental sampling. 

Variabel : 

Persepsi dan sikap 

tentang kesehatan 

reproduksi pada remaja 

jalanan. 

Instrumen : 

Kuesioner 

Analisis : 

Analisa data dalam 

penelitian ini 

menggunakan Skor-T. 

 

dari 50% memiliki persepsi 

positif sebanyak 16 orang 

(53,3%) dan sebagian besar 

memiliki sikap negatif 

sebanyak 22 orang (73,3%). 

Kesimpulan dalam 

penelitian ini yaitu remaja 

jalanan memiliki persepsi 

positif terhadap kesehatan 

reproduksi dan sikap negatif 

terhadap kesehatan 

reproduksi. 

11. Judul : Aplikasi 

Teori Health 

Belief Model 

dalam 

Pencegahan 

Keputihan 

Patologis 

Penulis : Cici 

Kurniawati, 

Muji 

Sulistyowati 

Tahun :  

2014 

Desain : 

Observasional analitik 

dengan pendekatan 

secara kuantitatif 

Sampel : 

89 responden dengan 

teknik sampel 

menggunakan simple 

ranom sampling. 

Variabel :  

a) Variabel independen 

: pengetahuan, 

persepsi kerentanan, 

persepsi kesriusan, 

persepsi manfaat, 

persepsi hambatan, 

persepsi 

kemampuan diri, 

dan isyarat untuk 

bertindak. 

b) Variabel dependen : 

tindakan remaja 

putri dalam 

mencegah keputihan 

patologis 

Instrumen : 

Kuesioner 

Pengetahuan yang cukup 

tentang keputihan 56,18% 

dan tindakan yang baik 

dalam mencegah keputihan 

patologis 52,81%. 

Pengujuain hubungan 

dengan menggunakan uji 

spearman menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara 

persepsi kerentanan, persepsi 

keseriusan, persepsi 

manfaat, persepsi hambatan, 

persepsi kemampuan diri, 

dan isyarat untuk bertindak 

dengan tindakan dalam 

mencegah keputihan 

patologis (p < 0,05). Uji 

regresi logistic menunjukkan 

bahwa persepsi hambatan 

berpengaruh terhadap 

tindakan dalam mencegah 

keputihan patologis (p= 

0,000; OR= 0,061). 

Kesimpulan : pengetahuan 

dapat mempengaruhi 

persepsi dalam melakukan 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

Analisis : 

Uji korelasi spearman, 

uji regresi logistic dan 

mencari risiko relatif 

tindakan pencegahan 

keputihan yang juga di 

dukung dengan isyarat untuk 

melakukan tindakan. 

Persepsi hambatan 

merupakan factor yang 

paling mempengaruhi dalam 

tindakan pencegahan 

keputihan patologis. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan :            Tidak diukur    Diukur 

 

Gambar 3.1 Kerangka Koseptual Gambaran Perawatan Organ Reproduksi Remaja 

saat Menstruasi pada Komunitas Anak Jalanan di Surabaya Menurut 

Teori Health Belief Model (Strecher, V., and Rosenstock I.M, 1997) 

 

 

 

 

 

 

Persepsi Individu 

Persepsi remaja anak jalanan mengenai 

kerentanan dan keseriusan penyakit yang 

dapat timbul apabila tidak merawat organ 

reproduksi saat menstruasi 

Karakteristik : 

1. Usia 

2. Pendidikan 

3. Pendapatan 

4. Keterpaparan informasi 

Faktor Modifikasi 

Kemungkinan Tindakan 

Sikap tidak melakukan 

perawatan organ reproduksi 

saat menstruasi 

Sikap perawatan organ 

reproduksi saat menstruasi  

Perilaku perawatan organ 

reproduksi saat menstruasi 

remaja anak jalanan 

Pengetahuan 
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Berdasarkan gambar 3.1 diatas, menunjukkan bahwa perilaku remaja anak 

jalanan dalam perawatan organ reproduksi saat menstruasi dipengaruhi oleh 2 

faktor, yaitu faktor modifikasi, dan kemungkinan tindakan. Faktor modifikasi yang 

dapat mempengaruhi perilaku remaja anak jalanan dalam perawatan organ 

reproduksi antara lain karakteristik (usia, pendidikan, pendapatan, keterpaparan 

informasi) dan pengetahuan. 

Semua faktor-faktor diatas mempengaruhi perilaku remaja dalam perawatan 

kesehatan khususnya kesehatan reproduksi. Masa remaja merupakan masa transisi 

dari anak ke dewasa, dan masa pematangan organ reproduksi (masa pubertas) yang 

ditandai perubahan fisik, emosi dan psikis. Faktor ekonomi atau pendapatan yang 

minimal membuat remaja tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga 

mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki. Hal ini menyebabkan remaja turun ke 

jalanan untuk menopang kehidupannya. Secara psikologis, anak jalanan merupakan 

anak-anak yang belum mempunyai bentuk mental emosional yang kuat, pada saat 

yang sama mereka bergulat dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung 

berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. 

Kebiasaan perawatan organ reproduksi saat menstruasi terjadi karena sebuah proses 

yang dipelajari dalam waktu yang lama, melalui proses pemahaman terhadap 

dampak positif dan negatif sebuah perilaku (Indriastuti, 2009).  

Kurangnya pengetahuan dan perbedaan kerakteristik seseorag menyebabkan 

sikap remaja mengenai perawatan organ reproduksi saat menstruasi pada anak 

jalanan menjadi kurang. Pada masa remaja rasa ingin tahu dan keinginan untuk 

mengikuti orang di sekitarnya cenderung lebih besar. Remaja sebagai pribadi yang 

terus berkembang menuju kedewasaan sering kali mencoba berbagai perilaku baik 
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perilaku positif atau negatif. Untuk itu diperlukan pengertian, bimbingan, dan 

dukungan dari lingkungan di sekitarnya, termasuk dukungan dari teman. 

Karakteristik, pengetahuan dan sikap di atas saling berkaitan dalam 

mempengaruhi perilaku remaja khususnya dalam perawatan organ reproduksi 

remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan. Kebiasaan anak jalanan untuk 

menopang kehidupannya dengan mengamen di jalanan dengan kehidupan yang 

bebas akan berdampak pada perilaku mereka sebagaimana yang mereka lihat dan 

dengar dari sebayanya atau lingkungan sekitar (Pamuchtia and Panjaitan, 2010), 

sehingga menyebabkan berbagai permasalahan gangguan kesehatan salah satunya 

gangguan kesehatan organ reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas anak 

jalanan.  

3.2 Hipotesis 

H1 : 

1. Ada hubungan karakteristik (umur, pendidikan terakhir, jumlah 

penghasilan, informasi mengenai perawatn organ repoduksi saat 

menstruasi, sumber sumber) dengan perilaku perawatan organ reproduksi 

remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan. 

2. Ada hubungan pengetahuan dengan perilaku perawatan organ reproduksi 

remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan. 

3. Ada hubungan sikap dengan perilaku perawatan organ reproduksi remaja 

saat menstruasi pada komunitas anak jalanan. 
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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan strategi pencapaian tujuan penelitian 

sebagai pedoman proses penelitian (Nursalam, 2015). Bedasarkan tujuan 

penelitian, desain yang digunakan adalah cross sectional menekankan pada 

waktu pengukuran, dimana penilaian variabel dependen dan independen 

hanya dalam satu waktu dan tidak disertai tindak lanjut (Nursalam, 2015). 

Penelitian ini menggambarkan perawatan organ reproduksi remaja saat 

menstruasi pada komunitas anak jalanan di Rumah Pintar Matahari Surabaya. 

4.2 Populasi, sampel, besar sampel (sample size), dan teknik pengambilan 

sampel (sampling) 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja perempuan pada 

komunitas anak jalanan di Rumah Pintar Matahari Surabaya sebanyak 64 

orang. 

4.2.2 Sampel 

Sampel dalam  penelitian ini ditentukan melalui kriteria inklusi dan 

eksklusi. 

1. Kriteria inklusi 

1) Remaja perempuan anak jalanan usia 10-18 tahun  

2) Remaja perempuan anak jalanan yang telah mengalami menstruasi 
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2. Kriteria eksklusi 

Tidak ada kriteria eksklusi dalam penelitian ini. 

4.2.3 Besar Sampel (sample size) 

Besar sample yang didapatkan sesuai dengan kriteria inklusi 

penelitian sebesar 55 responden. 

4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel (sampling) 

Sampling merupakan proses menyeleksi porsi dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi (Nursalam, 2015). Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel dengan cara memilih beberapa sampel 

tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam 

sebuah populasi (Nursalam, 2015). 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1. Variabel Penelitian  

Variabel merupakan ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota suatu 

kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lain 

(Notoatmodjo, 2012). 

1. Variabel independen 

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi nilai variabel 

lain (Nursalam, 2015). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu 

karakteristik , pengetahuan dan sikap. 
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2. Variabel dependen 

Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi atau 

ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2015). Variabel dependen 

dalam penelitian ini yaitu perilaku terhadap perawatan organ reproduksi 

saat menstruasi. 

4.3.2. Definisi Operasional 

Definisi operasional menjelaskan variabel dan istilah yang digunakan 

dalam penelitian secara operasional, sehingga mempermudah pembaca 

dalam mengartikan makna penelitian.
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Tabel 4.1 Tabel Definisi Operasional Variabel yang Diteliti di Komunitas Anak Jalanan Surabaya, Agustus 2018 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Variabel independen 

1. Karakteristik  

a. Usia  

Usia yang dimiliki 

oleh remaja 

perempuan anak 

jalanan 

Remaja awal : 10-13 tahun 

Remaja madya : 14-16 tahun 

Remaja akhir : 17-20 tahun 

Kuesioner  Ordinal 1 = 10-13 tahun 

2 = 14-16 tahun 

3 = 17-20 tahun 

b. Pendidikan 

terakhir 

 

Jenjang 

pendidikan formal 

terakhir yang 

pernah atau 

sedang dijalani  

 

Pendidikan wajib belajar 12 

tahun 

 

Kuesioner 

 

Ordinal 

 

 

1 = Tidak sekolah 

2 = SD 

3 = SMP 

4 = SMA 

c. Tingkat 

ekonomi 

Kemampuan 

ekonomi yang 

dimiliki oleh 

remaja perempuan 

anak jalanan 

dalam perawatan 

organ reproduksi 

saat menstruasi 

Penghasilaan disesuaikan 

dengan tingkat rata-rata 

penghasilan anak jalanan 

Kuesioner Ordinal 1 = ≥ Rp 50.000 

2 =  < Rp 50.000 

d. Informasi 

tentang 

perawatan 

organ 

reproduksi 

saat 

menstruasi 

Sekumpulan data/ 

fakta yang pernah 

atau tidak pernah 

didapat remaja 

anak jalanan 

mengenai 

perawatan organ  

- Kuesioner Ordinal 1 = Pernah 

2 = Tidak pernah 
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Tabel 4.1 Tabel Definisi Operasional Variabel yang Diteliti di Komunitas Anak Jalanan Surabaya, Agustus 2018 (lanjutan) 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

 reproduksi saat 

menstruasi 

    

e. Sumber 

informasi 

tentang 

perawatan 

organ 

reproduksi 

saat 

menstruasi 

Sumber informasi 

yang didapat 

remaja anak 

jalanan mengenai 

perawatan organ 

reproduksi saat 

menstruasi 

- Kuesioner Ordinal 0 = Tidak mendapat 

informasi 

1 = Keluarga 

2 = Petugas Kesehatan 

3 = Guru 

4 = Teman 

5 = Media Massa 

2. Pengetahuan 

tentang 

perawatan organ 

reproduksi saat 

menstruasi 

Segala sesuatu 

yang diketahui 

remaja perempuan 

anak jalanan 

tentang perawatan 

organ  reproduksi 

saat menstruasi 

1. Definisi 

2. Tujuan  

3. Langkah-langkah 

membersihkan organ 

reproduksi 

4. Jenis bahan pembalut 

5. Dampak penggunaan 

pembalut yang lama 

6. Waktu/ durasi pemakaian 

pembalut 

Kuesioner Ordinal Skoring terdiri dari 2 yakni 

: 

1. Benar (1) 

2. Salah (0) 

3. Sikap perawatan 

organ  reproduksi 

saat menstruasi 

Tanggapan remaja 

perempuan anak 

jalanan dalam 

perawatan organ 

reproduksi saat 

menstruasi 

1. Informasi tentang 

kebersihan kemaluan saat 

menstruasi 

2. Penggunaan pembalut saat 

menstruasi 

3. Penggunaan bahan 

pembalut saat menstruasi 

Kuesioner Ordinal Skoring pada pernyataan 

positif yakni : 

5. Sangat setuju 

4. Setuju 

3. Netral 

2. Tidak setuju 

1. Sangat tidak setuju  
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Tabel 4.1 Tabel Definisi Operasional Variabel yang Diteliti di Komunitas Anak Jalanan Surabaya, Agustus 2018  (lanjutan) 

Variabel Definisi 

Operasional 

Paramater Alat Ukur Skala Skor 

  4. Kondisi penggantian 

pembalut 

5. Penggunaan bahan celana 

dalam  

6. Frekuensi pemakaian 

pembalut dan celana dalam 

7. Penggunaan sabun pada 

kemaluan bagian luar 

  Skoring pada pernyataan 

negatif yakni : 

1. Sangat setuju 

2. Setuju 

3. Netral 

4. Tidak setuju 

5.  Sangat tidak setuju 

Variabel dependen  

1. Perilaku 

perawatan 

organ  

reproduksi saat 

menstruasi 

 

Tindakan 

remaja 

perempuan anak 

jalanan dalam 

perawatan 

organ 

reproduksi saat 

menstruasi 

 

1. Penggunaan pembalut saat 

menstruasi 

2. Usaha dalam menjaga 

kebersihan kemaluan   

3. Penggunaan air untuk 

membersihkan kemaluan 

4. Langkah-langkah 

membersihkan kemaluan 

5. Langkah-langkah mengganti 

pembalut  

6. Pengelolaan limbah pembalut  

7. Pemeriksaan saat terjadi 

masalah menstruasi 

 

Kuesioner 

 

Ordinal 

 

Skoring terdiri dari 2 

yakni : 

1. Benar (1) 

2. Salah (0) 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data dengan hasil lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga mudah diperoleh (Nursalam, 2015). Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah berupa kuisioner tertutup yang telah di modifikasi 

dari penelitian Dwi Rahmatika (2010). Sebelum digunakan, kuesioner sudah 

diuji validitas dan reabilitas. Kuesioner dalam penelitian ini berjumlah 26 

pertanyaan, antara lain: 

1) 5 pertanyaan pendahuluan mengenai karakteristik responden yang 

meliputi umur, pendidikan terakhir, tingkat ekonomi, informasi dan 

sumber informasi mengenai perawatan organ reproduksi saat menstruasi 

yang tergabung dalam point A tentang karakteristik responden (soal no 

2,3,4,5,6,).  

Untuk menentukan usia diberikan coding 1 = 10-13 tahun, 2 = 14-16 

tahun, 3 = 17-20 tahun. Pendidikan terakhir diberikan coding 1 = tidak 

sekolah, 2 = SD, 3 = SMP, 4 = SMA/SMK sederajat. Tingkat ekonomi 

diberikan coding 1 = penghasilan tinggi ≥ Rp 50.000/hari, 2 =  

penghasilan rendah < Rp 50.000/hari. 

Informasi tentang perawatan organ reproduksi saat menstruasi diberikan 

coding 1 = Pernah dan 2 = Tidak pernah. 

Sumber informasi tentang perawatan organ reproduksi saat menstruasi 

diberikan coding 0 = Tidak mendapat informasi, 1 = Keluarga, 2 = Petugas 

Kesehatan, 3 = Guru, 4 = Teman, 5 = Media Massa. 
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2) 9 pertanyaan tentang pengetahuan dengan penilian nilai 1 jika jawaban 

responden benar, dan nilai 0 jika jawaban responden salah. Kategori 

pengetahuan baik jika nilai prosentase 76% - 100%, cukup jika nilai 

prosentase 56% - 75%, dan kurang jika nilai prosentase < 56%. 

Tabel 4.2 Blue Print Kusioner Pengetahuan 

 

 

 

 

 

3) 8 pernyataan tentang sikap dengan pengukuran menggunakan skala 

Likert, yang dinyatakan dalam penilaian sangat setuju, setuju, netral, tidak 

setuju, dan sangat setuju. Kategori sikap baik jika total skor 30-40, cukup 

jika total skor 19-29, dan kurang jika total skor 8-18. 

(1) Jawaban dari item pernyataan sikap positif (soal no 1, 2, dan 6) yaitu 

SS (sangat setuju) diberi nilai 5, S (setuju) diberi nilai 4, N (netral) 

diberi nilai 3, TS (tidak setuju) diberi nilai 2, dan STS (sangat tidak 

setuju) diberi nilai 1. 

(2) Jawaban dari item pernyataan sikap negatif (soal no 3, 4, 5, 7, 8) yaitu 

SS (sangat setuju) diberi nilai 1, S (setuju) diberi nilai 2, N (netral) 

diberi nilai 3, TS (tidak setuju) diberi nilai 4, dan STS (sangat tidak 

setuju) diberi nilai 5. 

No Parameter Pertanyaan 

Nomor 

Skor Jumlah 

1. Definisi 1,2,6 Benar = 1 

Salah = 0 

3 

2. Tujuan 3 Benar = 1 

Salah = 0 

1 

3. Langkah-langkah 

membersihkan organ reproduksi 

4,5 Benar = 1 

Salah = 0 

2 

4. Jenis bahan pembalut 7 Benar = 1 

Salah = 0 

1 

5. Dampak penggunaan pembalut 

yang lama 

8 Benar = 1 

Salah = 0 

1 

6. Waktu atau durasi pemakaian 

pembalut 

9 Benar = 1 

Salah = 0 

1 

Jumlah 9 
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Tabel 4.3 Blue Print Kuesioner Sikap 

 

 

No Parameter Pertanyaan 

Nomor 

Skor Jumlah 

1. Informasi tentang kebersihan 

kemaluan saat menstruasi 

1 Skala Likert 

SS    = 5 

S      = 4 

N     = 3 

TS   = 2 

STS = 1 

1 

2. Penggunaan pembalut saat 

menstruasi 

2 Skala Likert 

SS    = 5 

S      = 4 

N     = 3 

TS   = 2 

STS = 1 

1 

3. Penggunaan bahan pembalut 

saat menstruasi 

3 Skala Likert 

SS    = 1 

S      = 2 

N     = 3 

TS   = 4 

STS = 5 

1 

4. Kondisi penggantian 

pembalut 

 

4 Skala Likert 

SS    = 1 

S      = 2 

N     = 3 

TS   = 4 

STS = 5 

1 

5. Penggunaan bahan celana 

dalam 

5 Skala Likert 

SS    = 1 

S      = 2 

N     = 3 

TS   = 4 

STS = 5 

1 

6. Frekuensi pemakaian 

pembalut dan celana dalam 

 

6 Skala Likert 

SS    = 5 

S      = 4 

N     = 3 

TS   = 2 

STS = 1 

1 

7. Penggunaan sabun pada 

kemaluan bagian luar 

7,8 Skala Likert 

SS    = 1 

S      = 2 

N     = 3 

TS   = 4 

STS = 5 

2 

Jumlah 8 
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4) 9 pertanyaan tentang perilaku dengan penilian nilai 1 jika jawaban 

responden benar, dan nilai 0 jika jawaban responden salah. Kategori 

perilaku baik jika nilai prosentase 76% - 100%, cukup jika nilai prosentase 

56% - 75%, dan kurang jika nilai prosentase < 56%. 

Tabel 4.4 Blue Print Kuesioner Perilaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Komunitas Anak Jalanan Rumah Pintar 

Matahari Surabaya. Pengambilan data dilaksanakan pada pada tanggal 2-3 

Agustus 2018. 

4.6 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan dan pengumpulan 

karakteristik subyek yang diperlukan dalam penelitian (Nursalam, 2015). 

Prosedur dan pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

No Parameter Pertanyaan 

Nomor 

Skor Jumlah 

1. Penggunaan pembalut saat 

menstruasi 

1 Benar = 1 

Salah = 0 

1 

2. Usaha dalam menjaga 

kebersihan kemaluan   

2,3 Benar = 1 

Salah = 0 

2 

3. Penggunaan air untuk 

membersihkan kemaluan 

4 Benar = 1 

Salah = 0 

1 

4. Langkah-langkah 

membersihkan kemaluan 

5 Benar = 1 

Salah = 0 

1 

5. Langkah-langkah mengganti 

pembalut  

6 Benar = 1 

Salah = 0 

1 

6. Pengelolaan limbah pembalut  

 

7,8 Benar = 1 

Salah = 0 

2 

7. Pemeriksaan saat terjadi 

masalah menstruasi 

9 Benar = 1 

Salah = 0 

1 

Jumlah 9 
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1. Tahap persiapan 

1) Peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian kepada Dekan 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga untuk persetujuan 

pembimbing skripsi 

2) Setelah mendapat ijin dari Dekan, peneliti mengajukan permohonan 

ijin pengambilan data awal ke bagian akademik Fakultas Keperawatan 

dan Yayasan Rumah Pintar Matahari Surabaya. 

3) Selanjutnya, peneliti melakukan studi pendahuluan berupa wawancara 

terstruktur dengan pengurus Yayasan Rumah Pintar Matahari 

Surabaya untuk mendata populasi penelitian. 

4) Setelah diketahui populasi, peneliti selanjutnya meminta bantuan 

berupa data klien yang menjadi calon responden penelitian kepada 

pengurus Yayasan Rumah Pintar Matahari Surabaya. Setelah itu, 

peneliti akan mendata ulang remaja anak jalanan berdasarkan 

perhitungan sampel dan disesuaikan dengan kriteria inklusi penelitian 

yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai calon responden 

penelitian. 

5) Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan ujian 

proposal dan uji etik. Penelitian ini sebelumnya sudah melewati tahap 

uji etik sehingga sudah dinyatakan laik etik dan penelitian. 

6) Selanjutnya peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berupa 

kuesioner yang terdiri dari kuesioner karakteristik responden, 

kuesioner pengetahuan, kuesioner sikap, dan kuesioner perilaku. 
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Kuesioner tersebut telah melalui tahap uji validitas dan uji reabilitas 

sehingga layak untuk dipakai dalam penelitian. 

7) Sebelum melakukan penelitian, peneliti juga telah melakukan 

permohonan ijin penelitian ke bagian Akademik Fakultas 

Keperawatan  yang akan ditujukan kepada pengurus Yayasan Rumah 

Pintar Matahari Surabaya. Peneliti juga memohon ijin kepada orang 

tua responden untuk melakukan penelitian 

8) Peneliti selanjutnya berkolaborasi dengan pengurus Yayasan Rumah 

Pintar Matahari Surabaya untuk mendapatkan data remaja anak 

jalanan yang telah mengalami menstruasi berupa alamat. 

9) Setelah mendapatkan data remaja anak jalanan yang telah mengalami 

menstruasi, peneliti melakukan kontrak dengan calon repsonden 

penelitian. 

10) Selanjutnya peneliti membentuk tim untuk membantu dalam 

melakukan penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

1) Peneliti memperkenalkan diri, menjelaskan manfaat dan tujuan 

penelitian. Peneliti memberikan informed consent kepada responden 

untuk mengisi dan mendapatkan persetujuan dari wali atau orang tua 

responden. Remaja anak jalanan yang telah mengalami menstruasi 

yang setuju menjadi responden kemudian menandatangani lembar 

persetujuan responden.  
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2) Selanjutnya, responden mengisi kuesioner penelitian dalam bentuk 

print-out. Selama proses pengisian kuesioner responden didampingi 

oleh peneliti. 

3) Peneliti dibantu oleh tiga orang teman yaitu dua orang dari fakultas 

keperawatan universitas airlangga dan satu orang dari fakultas 

kedokteran universitas airlangga yang sebelumnya sudah diberikan 

penjelasan mengenai kuesioner penelitian dan prosedur penelitian, 

sehingga orang tersebut mempunyai persepsi yang sama dengan 

peneliti. 

4) Responden yang telah selesai mengisi kuesioner mengumpulkannya 

kepada peneliti.  

5) Peneliti melakukan pengecekan pengisian kuisioner untuk 

memastikan bahwa kuisioner telat diisi lengkap oleh responden.  

6) Setelah diperiksa peneliti memberikan handuk kecil dan pembalut 

sebagai kompensasi pengganti waktu pengisian kuesioner.  

7) Kuesioner yang telah terkumpul disimpan oleh peneliti. 

8) Setelah dilakukan pengumpulan data dari data kuesioner dalam batas 

waktu yang telah ditentukan, peneliti melakukan analisis data dan 

menarik kesimpulan dari penelitin yang telah dilakukannya.  

4.7 Cara Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya masuk ke proses analisis data 

untuk menentukan gambaran dan hubungan variabel yang diteliti dengan 

proses sebagai berikut: 
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1. Sebelum melakukan analisis data, peneliti memastikan kelengkapan 

identitas responden, data dan instrumen pada kuisioner yang telah 

dikumpulkan 

2. Memberi tanda atau koding pada lembar kuisioner dan memberi nilai 

3. Menganalisis dan menyajikan data melalui tabel distribusi frekuensi 

dalam bentuk presentase 

4. Pengolahan data menggunakan komputer dengan analisa univariat serta 

analisis data menggunakan uji chi-square. Analisa univariat yaitu 

menganalisa terhadap tiap varibel dari hasil penelitian untuk 

menghasilkan distribusi frekuensi dan prosentase dari tiap variabel. 

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2012). Data 

digambarkan dan diringkas secara ilmiah dalam bentuk tabel. 

5. Membuat pembahasan serta kesimpulan berdasarkan hasil data analisis 

tersebut. 
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4.8 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional Gambaran Perawatan Organ Reproduksi 

Remaja saat Menstruasi pada Komunitas Anak Jalanan di Surabaya, 

Agustus 2018   

Populasi  
Seluruh remaja perempuan pada komunitas anak jalanan di Rumah 

Pintar Matahari Surabaya sebanyak 64 orang 

Purposive sampling 

Pengolahan data berupa : editing, coding, cleaning, tabulating 

 

Pengambilan data (kuesioner) 

Sampel  
Seluruh remaja perempuan yang telah mengalami menstruasi pada 

komunitas anak jalanan di Rumah Pintar Matahari Surabaya yang berusia 

10-18 tahun sebanyak 55 orang  

 

Pengolahan analisis data dengan uji Chi Square dengan 

bantuan software SPSS for windows 

 

Penyajian hasil penelitian 

1. Menggambarkan karakteristik (umur, pendidikan terakhir, jumlah 

penghasilan, informasi mengenai perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi, sumber informasi) responden dalam perawatan organ 

reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di 

Surabaya. 

2. Menggambarkan pengetahuan responden dalam perawatan organ 

reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di 

Surabaya. 

3. Menggambarkan sikap responden dalam perawatan organ reproduksi 

remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di Surabaya. 

4. Menggambarkan hubungan karakteristik (umur, pendidikan terakhir, 

jumlah penghasilan, informasi mengenai perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi, sumber informasi), pengetahuan, sikap dengan perilaku 

perawatan organ reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas anak 

jalanan di Surabaya. 
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4.9 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Kelaikan etik pelaksanaan penelitian ini diupayakan melalui pengajuan 

sidang etik ke Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga setelah 

mendapatkan persetujuan melanjutkan penelitian melalui seminar proposal 

yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2018. Protokol penelitian ini telah 

lulus review etik pada KEPK (Komite Etik Penelitian Kesehatan) Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor sertifikat 1047-KEPK. 

Adapun aspek etik untuk melindungi kepentingan dan hak-hak responden 

dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut.  

4.9.1. Lembar persetujuan menjadi responden (Informed consent) 

Information for concent (penjelasan untuk mendapatkan persetujuan) 

dilakukan saat awal bertemu responden dengan penjelasan tujuan penelitian 

serta pengaruh yang terjadi bila menjadi responden atau sebelum 

memberikan lembar persetujuan kepada calon responden. Responden yang 

bersedia mengikuti penelitian telah menandatangani lembar persetujuan 

menjadi responden.  

Informed consent juga di berikan kepada oang tua responden dan  

pengurus komunitas Rumah Pintar Matahari Surabaya selaku wali 

responden yang tidak memiliki orang tua. 

4.9.2. Tanpa nama (Anomity) 

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tidak 

disebutkan identitasnya dalam kuisioner.  
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4.9.3. Kerahasiaan (Confidentially) 

Kerahasiaan informasi responden dijaga dengan hanya menyajikan 

hasil data riset yang relevan tanpa mengungkap sumber informasi secara 

perorangan. 

4.9.4. Beneficiency 

Responden dalam penelitian ini mendapatkan informasi tentang 

perawatan organ reproduksi saat menstruasi yang berpengaruh pada status 

kesehatan wanita remaja. 

4.9.5. Justice 

Semua responden dalam penelitian memperoleh perlakuan dan 

keuntungan yang sama, tanpa membedakan gender, agama, etnis, dan 

sebagainya karena peniliti sangat menjunjung nilai keadilan selama 

penelitian agar tidak ada kata memihak. 

4.10 Keterbatasan Penelitian  

Dalam aspek keterbatasan ini dijelaskan mengenai hambatan atau keterbatasan 

penelitian, anatar lain : 

1. Peneliti tidak dapat langsung mengetahui karteristik responden, sehingga 

perlu adanya pendekatan terlebih dahulu agar memudahkan penggalian 

informasi kesehatan reproduksi terutama perawatan orag reproduksi saat 

menstruasi. 

2. Pengisian kuesioner emungkinkan responden dapat melihat jawaban 

temannya karena luput dari pengawasan peneliti. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini mendisikripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari 

pengumpulan data tentang gambaran perawatan organ reproduksi remaja saat 

menstruasi pada komunitas anak jalanan di Surabaya dengan menggunakan 

kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden yaitu remaja perempuan 

yang telah mengalami menstruasi pada komunitas anak jalanan di Rumah Pintar 

Matahari Surabaya pada tanggal 2-3 Agustus 2018. Penyajian hasil penelitian ini 

meliputi gambaran umum lokasi penelitian, data demografi responden, dan variabel 

yang diukur. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Pintar Matahari Surabaya yang 

terletak di Jalan Krembangan Jaya Selatan Surabaya yang berdiri sejak 

tahun 2012 tepatnya pada bulan Juni. Rumah Pintar Matahari didirikan 

sebagai Rumah Singgah untuk anak-anak jalanan yang merupakan korban 

dari eksploitasi disekitar Kawasan Jembatan Merah Surabaya. Menurut 

Bapak Luki Dermawan salah satu pengurus atau Pembina Yayasan Rumah 

Pintar Matahari, kendala awal pertama mendampingi anak-anak korban 

eksploitasi ini yaitu dari pihak keluarga anak-anak yang tereksploitasi. 

Orang tua dari anak-anak yang tereksploitasi merasa dirugikan, sebab anak-

anak mereka mengalami penurunan pendapatan ekonomi yang sudah 

menjadi beban mereka untuk mencari uang. Seiring dengan berjalannya 
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waktu dengan upaya pendekatan personal kepada keluarga anak-anak 

tersebut para orang tua mulai bisa menerima keberadaan Rumah Pintar 

Matahari. 

Pada tanggal 14 Februari 2013 melalui Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah, Yayasan Rumah Pintar Matahari diresmikan sebagai 

Yayasan atau Panti Asuhan untuk anak-anak korban eksploitasi di Kawasan 

Jembatan Merah Surabaya, anak-anak jalanan dan anak terlantar. Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah ini menjadi salah satu donator tetap Yayasan 

Rumah Pintar Matahari, meskipun Yayasan ini dinaungi oleh Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah akan tetapi Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

selaku penanggung jawab Yayasan Rumah Pintar Matahari tidak 

mengharuskan anak-anak beserta pihak pengurus untuk masuk dalam 

pemikiran atau akidah Muhammadiyah. 

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Pintar Matahari 

dilakukan dengan cara memberikan pendidikan baik secara akhlak maupun 

pendidikan formal yang selayaknya sudah menjadi hak anak-anak tersebut, 

selain itu anak jalanan juga diberikan pendidikan kesehatan antar lain 

kesehatan gigi, kesehatan reproduksi dan personal hygiene yang benar. 

Anak-anak diajarkan membaca, menulis dan mengaji yang bertujuan untuk 

membentuk karakter anak-anak yang bertanggung jawab, cerdas dan 

berakhlakul karimah. Pihak pengurus Yayasan juga mengajarkan berbagai 

keterampilan yang bertujuan untuk membangun kemandirian anak-anak 

agar tidak mudah bergantung pada orang lain. Keterampilan yang dijarkan 

antara lain menyulam atau membuat kerajinan tangan seperti kotak tisu, 
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keset, songkok yang memanfaatkan bantuan dari pihak pengurus Yayasan. 

Hasil dari keterampilan-keterampilan tersebut dijadikan sebagai uang saku 

tambahan untuk mereka sendiri. 

Pendidikan yang diberikan juga bertujuan untuk merubah karakter 

anak-anak yang semula mereka berkarakter keras, karena dalam keseharian 

mereka sebelumnya lebih sering menghabiskan waktu dijalanan. Pihak 

pengurus Yayasan berupaya mengembalikan karakter anak pada umumnya 

seusia mereka. 

5.1.2 Distribusi Data Variabel yang Diukur 

1. Karakteristik Responden 

Distribusi data karakteristik responden penelitian sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Karakteristik Responden di Rumah Pintar Matahari Surabaya, 

Agustus 2018 

Karakteristik n Presentase (%) 

Umur   

10-13 tahun 17 30.9 % 

14-16 tahun 28 50.9 % 

17-20 tahun 10 18.2 % 

Total 55 100% 

Pendidikan Terakhir   

SD 28 51 % 

SMP 22 40 % 

SMA 4 7 % 

Tidak sekolah 1 2 % 

Total 55 100 % 

Penghasilan Per-hari   

≥ Rp 50.000,- 

< Rp 50.000,- 

3 

52 

5 % 

95 % 

Total 55 100 % 

Informasi Perawatan Organ 

Reproduksi saat Menstruasi 

 

 
 

Pernah 33 60 % 

Tidak pernah 22 40 % 

Total 55 100 % 
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Karakteristik n Presentase (%) 

Sumber Informasi 

Perawatan Organ 

Reproduksi saat Menstruasi 

  

Tidak mendapat 

informasi 
22 40 % 

Keluarga 6 10.9 % 

Petugas kesehatan 3 5.4 % 

Guru 7 12.8 % 

Teman 4 7.3 % 

Media massa 13 23.6 % 

Total 55 100 % 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 14-

16 tahun yaitu sebanyak 28 orang (50.9%). Pendidikan terakhir responden 

sebagian besar adalah Sekolah Dasar (SD) yaitu sejumlah 28 orang (51%). 

Penghasilan per-hari responden sebagian besar yaitu < Rp 50.000,- 

sebanyak 52 orang (95%). Responden yang pernah mendapat informasi 

mengenai perawatan organ reproduksi saat menstruasi sebanyak 33 orang 

(60%). Sumber informasi perawatan organ reproduksi saat menstruasi yang 

pernah didapat responden sebagian besar dari media massa sebanyak 13 

orang (23.6%). 

2. Gambaran Pengetahuan Remaja Anak Jalanan dalam Perawatan 

Organ Reproduksi saat Menstruasi di Surabaya 

Tabel 5.2 Distribusi Data Pengetahuan Remaja Anak Jalanan dalam 

Perawatan Organ Reproduksi saat Menstruasi, Agustus 2018 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa pengetahuan responden dalam 

perawatan organ reproduksi saat menstruasi yaitu sebagian besar termasuk 

dalam kategori baik, sebanyak 31 orang (56.4%) dari total responden. 

Pengetahuan n Presentase (%) 

Baik 31 56.4 % 

Cukup 14 25.5 % 

Kurang 10 18.1 % 

Total 55 100 % 
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3. Gambaran Sikap Remaja Anak Jalanan dalam Perawatan Organ 

Reproduksi saat Menstruasi di Surabaya 

Tabel 5.3 Distribusi Data Sikap Remaja Anak Jalanan dalam Perawatan 

Organ Reproduksi saat Menstruasi, Agustus 2018 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa sikap responden dalam perawatan 

organ reproduksi saat menstruasi yaitu sebagian besar termasuk dalam 

kategori cukup, sebanyak 38 orang (69.1 %) dari total responden. 

4. Gambaran Perilaku Remaja Anak Jalanan dalam Perawatan Organ 

Reproduksi saat Menstruasi di Surabaya 

Tabel 5.4 Distribusi Data Perilaku Remaja Anak Jalanan dalam Perawatan 

Organ Reproduksi saat Menstruasi, Agustus 2018 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa perilaku responden dalam perawatan 

organ reproduksi saat menstruasi yaitu sebagian besar termasuk dalam 

kategori baik, sebanyak 48 orang (87.3 %) dari total responden. 

 

 

Sikap n Presentase (%) 

Baik 13 23.6 % 

Cukup 38 69.1 % 

Kurang 4 7.3 % 

Total 55 100 % 

Perilaku n Presentase (%) 

Baik 48 87.3 % 

Cukup 3 5.4 % 

Kurang 4 7.3 % 

Total 55 100 % 
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5. Gambaran Hubungan Karakteristik, Pengetahuan, Sikap Remaja 

Anak Jalanan dengan Perilaku Perawatan Organ Reproduksi saat 

Menstruasi 

a. Gambaran Hubungan Karkteristik Remaja Anak Jalanan dengan 

Perilaku Perawatan Organ Reproduksi saat Menstruasi 

Tabel 5.5 Distribusi silang karakteristik dengan perilaku perawatan organ 

reproduksi saat Menstruasi, Agustus 2018 

 

 

 

Karakteristik 
Perilaku Total 

P-

Value 

Baik Cukup Kurang   

Usia 

10-13 th 12 

(21.8%) 

0 

(0.0%) 

4 

(7.3%) 
16 

(29.1%) 
 

0.012 
14-16 th 26 

(47.3%) 

3 

(5.5%) 

0 

(0.0%) 
29 

(52.7%) 

17-20 th 10 0 0 10 

 (18.2%) (0.0%) (0.0%) (18.2%)  

 

Pendidikan 

Tidak 

sekolah 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(1.8%) 
1 

(1.8%) 

0,003 

SD 23 

(41.8%) 

3 

(5.5%) 

2 

(3.6%) 
28 

(50.9%) 

SMP 22 

(40.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 
22 

(40.0%) 

SMA 3 

(5.5%) 

0 

(0.0%) 

1 

(1.8%) 
4 

(7.3%) 

Penghasilan 

per-hari 

≥ Rp 

50.000,- 

3 

(5.5%) 

0 

(0.0%) 

0 

0.0%) 
3 

(5.5%) 
0.793 

< Rp 

50.000,- 

45 

(81.8%) 

3 

(5.5%) 

4 

(7.3%) 
52 

(94.5%) 

 

Informasi 

Pernah 33 

(60.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 
33 

(60.0%) 
0.002 

Tidak 

pernah 

15 

(27.3%) 

3 

(5.5%) 

4 

(7.3%) 
22 

(40.0%) 

Sumber 

informasi 

Tidak 

mendapat 

informasi 

15 

(27.3%) 

3 

(5.5%) 

4 

(7.3%) 
22 

(40.0%) 

0.283 Keluarga 6 

(10.9%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 
6 

(10.9%) 

Petugas 

kesehatan 

2 

(3.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 
2 

(3..6%) 
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Remaja anak jalanan di Surabaya memiliki karakteristik antara 

lain usia 14-16 tahun, pendidikan terakhir SD, penghasilan per-hari < 

Rp 50.000, pernah mendapatkan informasi mengenai perawatan organ 

reproduksi saat menstruasi, dan sumber informasi mengenai perawatan 

organ reproduksi saat menstruasi dari media massa (lihat tabel 5.5). 

Hasil analisis data menggunakan uji Chi Square, didapatkan nilai 

P-Value pada usia yaitu p = 0.012 (p < 0.05); pendidikan terakhir p = 

0.003 (p < 0.05); penghasilan p = 0.793 (p > 0.05); informasi mengenai 

perawatan organ reproduksi saat menstruasi p = 0.002 (p < 0.05); dan 

sumber informasi mengenai perawatan organ reproduksi saat menstruasi 

p = 0.283 (p > 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik usia, 

pendidikan terakhir, dan informasi mengenai perawatan organ 

reproduksi saat menstruasi berhubungan dengan perilaku perawatan 

organ reproduksi remaja saat menstruasi pada anak jalanan di Surabaya. 

Sedangkan penghasilan dan sumber informasi mengenai perawatan 

organ reproduksi saat menstruasi tidak berhubungan dengan perilaku 

perawatan organ reproduksi remaja saat menstruasi pada anak jalanan 

di Surabaya. 

 

Karakteristik 
Perilaku 

Total 
P-

Value Baik Cukup Kurang 

 Guru 7 

(12.7%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 
7 

(12.7%) 

 
Teman 5 

(9.1%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

5 

(9.1%) 

Media 

massa 

13 

(23.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 
13 

(23.6%) 
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b. Gambaran Hubungan Pengetahuan Remaja Anak Jalanan dengan 

Perilaku Perawatan Organ Reproduksi saat Menstruasi 

Tabel 5.6 Distribusi silang pengetahuan dengan perilaku perawatan 

organ reproduksi saat Menstruasi, Agustus 2018 

 

 

Remaja anak jalanan di Surabaya memiliki pengetahuan yang baik 

dan perilaku yang baik mengenai perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi yaitu sebesar 29 orang (52.7%) dari total responden (lihat 

tabel 5.6).  

Hasil analisis data menggunakan uji Chi Square, didapatkan nilai 

p = 0.001 (p < 0.05), hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan 

berhubungan dengan perilaku perawatan organ reproduksi remaja saat 

menstruasi pada anak jalanan di Surabaya. 

c. Gambaran Hubungan Sikap Remaja Anak Jalanan dengan Perilaku 

Perawatan Organ Reproduksi saat Mnetsruasi 

Tabel 5.7 Distribusi silang sikap dengan perilaku perawatan organ 

reproduksi saat Menstruasi, Agustus 2018 

 

 

 

Pengetahuan Perilaku Total P-

Value 

Baik Cukup Kurang   

Baik 29 

(52.7%) 

0 

(0.0%) 

2 

(3.6%) 
31 

(56.4%)  

0,001 Cukup 14 

(25.5%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 
14 

(25.5%) 

Kurang 5 

(9.1%) 

3 

(5.5%) 

2 

(3.6%) 
10 

(18.2%) 

 

Total 48 

(87.3%) 

3 

(5.5%) 

4 

(7.3%) 

55 

(100.0%) 

 

Sikap Perilaku Total P-Value 

Baik Cukup Kurang   

Baik 13 

(23.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 
13 

(23.6%) 

 

0,000 
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Remaja anak jalanan di Surabaya memiliki sikap yang cukup dan 

perilaku yang baik mengenai perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi yaitu sebesar 34 orang (61.8%) dari total responden (lihat 

tabel 5.7). 

Hasil analisis data menggunakan uji Chi Square, didapatkan nilai 

p = 0,000 (p < 0.05), hal ini menunjukkan bahwa sikap berhubungan 

dengan perilaku perawatan organ reproduksi remaja saat menstruasi 

pada anak jalanan di Surabaya. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Karakteristik Remaja Anak Jalanan di Surabaya 

Hasil dari analisis uji statistic Chi-Square didapatkan karakteristik 

responden antara lain usia 14-16 tahun (50.9%), pendidikan terakhir SD 

(51%), penghasilan per-hari < Rp 50.000,- (95%), pernah mendapat 

informasi mengenai perawatan organ reproduksi saat menstruasi (60%), 

sumber informasi dari media massa (23.6%). 

Sejalan dengan penelitian Bedriati Ibrahim di Kota Pekanbaru (2015), 

sebagian besar usia anak jalanan berada pada rentang 14-16 tahun (40%). 

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan 

lebih matang dalam berfikir dan bekerja (Pieter, 2010). Hal ini sejalan 

Sikap Perilaku Total P-Value 

Baik Cukup Kurang  

Cukup 34 

(61.8%) 

3 

(5.5%) 

1 

(1.8%) 
38 

(69.1%) 

 

Kurang 1 

(1.8%) 

0 

(0.0%) 

3 

(5.5%) 
4 

(7.3%) 

 

Total 48 

(87.3%) 

3 

(5.5%) 

4 

(7.3%) 

55 

(100.0%) 
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dengan pendapat Prasetyawati (2015) dan Setyadani (2013). Pendidikan 

dibutuhkan dalam kehidupan dalam menyempurnakan potensi atau 

kemampuan seseorang dalam hubungannya dengan dunia luar dan 

bermasyarakat (Pieter, 2010). 

Peneliti berpendapat karakteristik usia anak jalanan bervariasi. Hal ini 

dipengaruhi faktor internal dari responden dan faktor lingkungan. Anak 

jalanan yang tergolong usia dewasa (di atas 19 tahun) berada di jalanan 

karena menjadi mata pencaharian utama. Sedangkan anak jalanan yang 

lebih muda karena faktor ekonomi keluarga yang tidak menguntungkan. 

Masalah kemiskinan keluarga menyebabkan anak jalanan menghadapi 

kesulitan dalam biaya sekolah. Keinginan dan harapan untuk melanjutkan 

sekolah sangat kuat, hanya karena mereka selalu tidak berangkat ke sekolah 

maka pihak sekolah pun mengeluarkannya. Meskipun pihak sekolah sudah 

memberikan bantuan biaya sekolah secara gratis, tapi masih saja 

kesempatan itu tidak dimanfaaatkan dengan baik (Farihah and Khoiri, 

2014). Selain itu ada juga anak jalanan yang tidak ingin melanjutkan 

sekolah karena malu dan tidak bisa membaca meskipun sudah belajar 

berkali-kali. 

5.2.2 Pengetahuan Remaja Anak Jalanan dalam Perawatan Organ 

Reproduksi saat Menstruasi di Surabaya 

Dari hasil penelitian didapatkan pengetahuan remaja anak jalanan 

dalam perawatan organ reproduksi saat menstruasi di Surabaya memiliki 

pengetahuan baik (56.4%). Hasil pengisian kuesioner menunjukkan, 

responden mengetahui definisi dari menstruasi dan perawatan organ 
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reproduksi saat menstruasi. Responden menyebutkan cara perawatan organ 

reproduksi saat menstruasi adalah dengan mengganti dan mengganti celana 

dalam, membersihkan daerah kemaluan dengan air kemudian dikeringkan 

dengan handuk, dan membersihkan dengan sabun ketika mereka mandi. 

Hasil penelitian mendukung pendapat Sulistina (2009), pengetahuan 

tentang menstruasi remaja dipengaruhi oleh umur dan pendidikannya. 

Peneliti berpendapat responden yang mempunyai pengetahuan baik 

dipengeruhi oleh informasi yang didapat responden dari pengurus di Rumah 

Pintar Matahari Surabaya. Meskipun responden memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah, responden tetap mendapatkan informasi mengenai 

perawatan kesehatan organ reproduksi saat menstruasi dari pengurus 

Yayasan Rumah Pintar melalui pemberdayaan kepada remaja dan anak 

jalanan. 

5.2.3 Sikap Remaja Anak Jalanan dalam Perawatan Organ Reproduksi saat 

Menstruasi di Surabaya 

Sikap remaja anak jalanan dalam perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi di Surabaya cukup baik (69.1%). Mereka memahami bahwa 

sebenarnya perawatan organ reproduksi saat menstruasi yang baik 

diperlukan untuk menghindari penyakit dan menjaga kesehatan diri mereka. 

Namun beberapa di antara mereka menganggap perawatan organ reproduksi 

saat menstruasi tidak penting. Meskipun responden tahu jika tidak 

mengganti pembalut lebih sering saat menstruasi dapat menyebabkan gatal-

gatal dan infeksi di sekitar kemaluan, responden hanya mengganti pembalut 

setelah pembalut terasa terisi penuh. Menurut responden, hal ini 
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dikarenakan penghasilan mereka yang tidak menentu. Selain itu, responden 

lebih sering menggunakan air saja dan hanya menggunakan sabun jika 

tersedia di toilet umum. Mereka melakukan hal ini juga karena pengaruh 

sebaya. Responden mengatakan jika teman-temannya sudah biasa 

melakukan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan Khusna (2016) dan 

Setiari (2015) menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini, yaitu 

remaja putri jalanan memiliki sikap cukup baik. 

Peneliti berpendapat bahwa responden yang memiliki sikap negatif 

disebabkan oleh faktor lingkungan sosial, pendidikan yang rendah dan 

faktor ekonomi. Perilaku responden yang kurang baik mengenai perawatan 

organ rerpoduksi saat menstruasi dikarenakan kurangnya kesadaran 

lingkungan sosial mereka. Responden mengganggap perilaku yang 

diadaptasi sudah biasa, sehingga bersikap acuh tak acuh. Remaja dengan 

pendidikan yang rendah akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

informasi. 

5.2.4 Perilaku Remaja Anak Jalanan dalam Perawatan Organ Reproduksi 

saat Menstruasi di Surabaya 

Perilaku dalam perawatan organ reproduksi saat menstruasi anak 

jalanan di Surabaya sudah baik (87.3%). Mereka menggunakan pembalut 

saat menstruasi, membersihkan kemaluan dahulu dengan air dan 

dikeringkan lalu menggunakan pembalut baru. Bekas pembalut yg sudah 

dipakai dibersihkan terlebih dahulu sebelum di buang. Namun, kebersihan 

air yang mereka gunakan, keteraturan mereka mengganti pembalut dan 

tempat untuk membuang bekas pembalut mereka juga patut diperhatikan.  
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Penelitian yang dilakukan Sari (2013) menunjukkan hasil yang sama 

dengan penelitian ini, yaitu remaja putri jalanan memiliki perilaku baik 

(73.4%) dalam perawatan organ reproduksi saat menstruasi. Kehidupan 

anak jalanan membentuk pengetahuan mereka sesuai dengan apa yang 

mereka lihat, dengar dan rasakan di jalanan (Pamuchtia and Panjaitan, 

2010). Sebagian anak jalanan menginginkan informasi pengetahuan 

selayaknya anak seusia mereka, akan tetapi layanan sosial kesehatan yang 

bisa mereka akses sangat sedikit sehingga menjadi kendala masuknya 

informasi bagi anak jalanan (Hidayat, 2011). Kontak sosial anak jalanan 

cenderung terbatas pada lingkungan jalanan dan memiliki sedikit sekali 

waktu untuk kontak dengan lingkungan keluarga dan sekolah, disisi lain 

kondisi ekonomi anak jalanan juga menyebabkan terbatasnya hak-hak 

mereka (Hidayat, 2011). 

Peneliti berpendapat bahwa perilaku perawatan organ reproduksi 

responden yang baik akibat dari pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungannya. Usia responden yang termasuk dalam remaja madya 

membuat mereka mudah mendapatkan pengalaman dari teman-temanya dan 

pengetahuan saat belajar di Rumah Pintar Matahari Surabaya. Perilaku baik 

remaja anak jalanan disebabkan kontak sosial anak jalanan cenderung 

terbatas pada lingkungan keluarga dan sekolah, pengetahuan anak jalanan 

bersumber dari informasi yang diperoleh di jalanan. 
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5.2.5 Hubungan Karakteristik, Pengetahuan, Sikap Responden dengan 

Perilaku Perawatan Organ Reproduksi Remaja saat Menstruasi di 

Surabaya 

1. Hubungan Karakteristik Responden dengan Perilaku Perawatan 

Organ Reproduksi Remaja saat Menstruasi di Surabaya 

Hasil dari analisis uji statistik Chi-Square didapatkan hasil bahwa 

karakteristik responden yang berhubungan dengan perilaku remaja anak 

jalanan di Surabaya diantaranya usia, pendidikan terakhir dan informasi 

mengenai perawatan organ reproduksi saat menstruasi. Sedangkan 

penghasilan dan sumber informasi tidak memiliki hubungan yang 

signifikan. 

Usia responden yang berada pada rentang 14-16 tahun memiliki 

perilaku baik dalam perawatan organ reproduksi saat menstruasi. Umur 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan 

seseorang. Semakin matang usia seseorang maka pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki akan semakin bertambah (Pieter, 2010). 

Bertambahnya pengalaman dan pengetahuan akan meningkatkan 

kemampuan seseorang dalam pengambilan keputusan untuk 

menentukan tindakan yang akan dilakukan (Sari, 2013). Dari hasil 

penelitian ini, perilaku responden sudah baik. Diperlukan peningkatan 

metode edukasi yang disesuaikan dengan tingkat usia mereka dalam 

merubah perilaku kearah yang mendukung kesehatan dalam perawatan 

organ reproduksi saat menstruasi serta edukasi yang dapat 

meningkatkan rasa peduli mereka pada kesehatan saat menstruasi, 
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mengingat pada usia ini para remaja anak jalanan memerlukan informasi 

kesehatan yang memadai tentang perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi yang memadai. Remaja anak jalanan memerlukan edukasi 

yang dapat meningkatkan kepedulian dalam perawatan organ 

reproduksi saat menstruasi (Rajakumari, 2015). 

Responden dengan pendidikan terakhir SD memiliki perilaku baik 

dalam perawatan organ reproduksi saat menstruasi. Pendidikan adalah 

alat yang digunakan untuk merubah perilaku manusia, melalui 

pengembangan kepribadian dan kemampuan (Muhibbin, 2010). 

Pendidikan dapat membentuk pengetahuan dan keterampilan seseorang. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka perilaku yang dilakukan 

semakin baik.  Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi merupakan 

faktor penting dalam menentukan perilaku perawatan organ reproduksi 

saat menstruasi (Solehati dkk, 2017). 

Responden yang pernah mendapatkan informasi perawatan organ 

reproduksi saat menstruasi memiliki perilaku baik dalam perawatan 

organ reproduksi saat menstruasi. Perilaku dapat diubah dengan cara 

melalui pemberian informasi (Prasetyaningrum, 2015). Seseorang yang 

memiliki sumber informasi yang lebih banyak akan mempunyai 

pengetahuan yang lebih luas. Kurangnya informasi yang tepat mengenai 

menstruasi akan mengarah pada sikap yang negatif dan kesalahpahaman 

mengenai proses fisiologis normal ini dan berdampak pada perilaku 

negative dalam perawatan organ reproduksi  saat menstruasi (Lamadah, 

Mohamed, & El-Khedr, 2015). Informasi yang didapat dari sumber yang 
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mereka percaya akan menuntun mereka dalam perilaku yang mereka 

lakukan sehari-hari (Prasetyaningrum, 2015). Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian bahwa pada remaja anak jalanan yang pernah mendapat 

informasi perawatan organ reproduksi saat menstruasi memiliki 

perilaku yang baik (60.0%). Seseorang akan cenderung untuk 

menerapkan perilaku sehat ketika ia merasa perilaku tersebut 

bermanfaat untuk meningkatkan kesehatannya (Kusuma, 2015). 

2. Hubungan Pengetahuan Responden dengan Perilaku Perawatan 

Organ Reproduksi Remaja saat Menstruasi di Surabaya 

Hasil dari analisis uji statistik Chi-Square didapatkan hasil bahwa 

pengetahuan berhubungan dengan perilaku perawatan organ reproduksi 

saat menstruasi. Responden dengan pengetahuan baik memiliki perilaku 

baik dalam perawatan organ reproduksi saat menstruasi (52.7%). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan baik 

yang ditunjukkan dengan hasil jawaban responden mengetahui dari 

definisi dan tujuan perawatan organ reproduksi saat menstruasi, 

responden mengetahui langkah-langkah membersihkan organ 

reproduksi, dampak penggunaan pembalut yang lama dan waktu 

pemakaian pembalut. 

Pengetahuan merupakan domain yang sama penting dalam 

membentuk tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian 

terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 

bertahan lama dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan 

(Green, 2010). Pengetahuan yang didasari baik dari pengalaman pribadi 
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maupun orang lain, baik dari pendidikan bangku formal maupun non 

formal akan mempengaruhi responden dalam bersikap.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Suryati (2012) dan 

Prasetya (2014) yang mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang 

berperan dalam perilaku kebersihan remaja saat menstruasi, diantara 

faktor tersebut yakni pengetahuan. Ada banyak faktor yang berpengaruh 

terhadap pengetahuan, menurut Wawan dan Dewi  (2010), faktor-faktor 

yang  mempengaruhi pengetahuan yaitu umur, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, informasi, lingkungan dan sosial  budaya.  

Pengetahuan baik responden dipengaruhi oleh informasi yang 

didapat responden dari pengurus di Rumah Pintar Matahari Surabaya. 

Meskipun responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah, 

responden tetap mendapatkan informasi mengenai perawatan kesehatan 

organ reproduksi saat menstruasi. 

3. Hubungan Sikap Responden dengan Perilaku Perawatan Organ 

Reproduksi Remaja saat Menstruasi di Surabaya 

Hasil peneitian menunjukkan bahwa sikap berhubungan dengan 

perilaku perawatan organ reproduksi saat menstruasi. Responden 

dengan sikap cukup baik memiliki perilaku baik dalam perawatan organ 

reproduksi saat menstruasi (61.8%). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa responden memiliki sikap cukup yang ditunjukkan dengan hasil 

jawaban responden sangat setuju bahwa informasi tentang kebersihan 

ogan reproduksi saat menstruasi itu sangat penting dan menggunakan 

pembalut sangat penting pada saat menstruasi. Responden juga sangat 
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tidak setuju dengan mengganti pembalut setelah pembalut terisi penuh 

darah menstruasi. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Handayani (2011) 

yang mengatakan bahwa remaja putri dengan sikap cukup baik  

memiliki perilaku baik (70.9%). Penelitian yang dilakukan Ayu (2013) 

mengatakan bahwa perilaku perawatan organ reproduksi dengan positif 

ternyata lebih besar pada responden yang bersikap positif (71.7%). 

Menurut Suryono (2009) sikap adalah suatu bentuk reaksi perasaan 

seseorang terhadap sesuatu objek, baik perasaan mendukung atau tidak 

mendukung, memihak atau tidak memihak, suka atau tidak suka 

sehingga menimbulkan pengaruh tertentu terhadap perilaku seseorang. 

Sikap merupakan hal yang sangat penting berkaitan dengan perilaku 

kesehatan perawatan organ reproduksi saat menstruasi, karena pada 

hakekatnya sikap akan menentukan seseorang berperilaku terhadap 

sesuatu objek baik yang disadari atau tidak disadari (Sarwono, 2011). 

Sikap dan perilaku mempunyai hubungan yang erat karena pada 

dasarnya sikap akan menentukan seseorang berperilaku terhadap suatu 

objek (Ayu, 2013). Sesuai dengan pendapat Wijaya (2008), sikap postif 

ditunjukkan dengan mampu melakukan penanganan dini dan 

pencegahan dini terhadap menstruasi. Dengan adanya hubungan sikap 

dan perilaku muncul sikap terhadap kesehatan khusunya dalam 

perawatan organ reproduksi saat menstruasi.  

Peneliti berasumsi bahwa sikap dapat mempengaruhi seseorang 

dalam bertindak, hal ini terbukti ketika melakukan penelitian, peneliti 
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mendapatkan bahwa remaja anak jalanan yang mempunyai sikap positif, 

mereka selalu ingin tahu tentang kesehatan reproduksinya terutama 

dalam perawatan organ reproduksi saat menstruasi, mereka mencari 

informasi-informasi tentang perawatan kesehatan organ reproduksi saat 

menstruasi melalui media massa dan pengurus Rumah Pintar Matahari, 

sehingga mereka lebih paham dan mengerti tentang pentingnya merawat 

organ reproduksi saat menstruasi dan mereka mau untuk bertindak 

merawat organ reproduksinya saat menstruasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara karakteristik, pengetahuan dan sikap dalam teori 

Helath Belief Model dengan perilaku perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi. Teori Health Belief Model didasari oleh keyakinan atau 

kepercayaan individu tentang perilaku sehat yang bisa membuat diri 

individu tersebut sehat. Dari karateristik, pengetahuan dan sikap 

responden saling mempengaruhi satu sama lain, yang selanjutnya 

menentukan perilaku responden dalam  merawat organ reproduksi saat 

menstruasi.  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Karakteristik pada responden yaitu berumur 14-16 tahun; memiliki 

pendidikan terakhir SD; berpenghasilan < Rp 50.000,- ; sudah pernah 

mendapatkan informasi sebelumnya mengenai perawatan organ 

reproduksi dari media massa. 

2. Pengetahuan remaja anak jalanan dalam perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi di Surabaya berada dalam kategori baik yang mengindikasikan 

bahwa informasi tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja. 

Semakin banyaknya informasi yang diterima responden dapat 

meningkatkan pengetahuan responden. 

3. Sikap remaja anak jalanan dalam perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi di Surabaya berada dalam kategori cukup, hal ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan baik yang dimiliki responden belum 

dapat menentukan responden dalam bersikap.   

4. Perilaku remaja anak jalanan dalam perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi di Surabaya berada dalam kategori baik. 

5. Karakteristik remaja anak jalanan yang meliputi usia, pendidikan, dan 

informasi mengenai perawatan organ reproduksi saat menstruasi 

mempengaruhi perilaku perawatan organ reproduksi saat menstruasi
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6. Pengetahuan dan sikap remaja anak jalanan mempengaruhi perilaku 

perawatan organ reproduksi saat menstruasi.  

6.2 Saran  

1. Remaja Anak Jalanan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada remaja anak 

jalanan tentang kesehatan reproduksi khususnya pada perawatan kesehatan 

organ reproduksi saat menstruasi sehingga remaja  anak jalanan dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang perawatan keehatan organ reproduksi 

saat menstruasi. 

2. Perawat Komunitas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perawat komunitas sebagai 

referensi untuk memberikan edukasi tentang perilaku kesehatan 

reproduksi remaja saat menstruasi pada anak jalanan. 

3. Yayasan Rumah Pintar Matahari Surabaya 

Yayasan Rumah Pintar Matahari Surabaya untuk lebih meningkatkan 

program pendidikan kesehatan bagi remaja anak jalanan khusunya pada 

perawatan organ reproduksi saat menstruasi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian selanjutnya, diharapkan diberikan perlakuan pada 

responden seperti penyuluhan kesehatan reproduksi dan penggunaan 

penelitian kualitatif untuk menggali lebih dalam informasi pada responden. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Lembar Penjelasan Penelitian bagi Responden Penelitian 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

Judul Penelitian : Gambaran Perawatan Organ Reproduksi Remaja saat  

Menstruasi pada Anak Jalanan di Surabaya 

Tujuan 

Tujuan umum 

Menggambarkan perawatan organ reproduksi remaja saat menstruasi pada 

komunitas anak jalanan di Surabaya dengan menggunakan pendekatan teori Health 

Belief Model. 

Tujuan khusus 

1. Menggambarkan karakteristik (umur, pendidikan terakhir, jumlah penghasilan, 

informasi mengenai perawatan organ reproduksi saat menstruasi, sumber 

informasi) responden dalam perawatan organ reproduksi remaja saat 

menstruasi pada komunitas anak jalanan di Surabaya. 

2. Menggambarkan pengetahuan responden dalam perawatan organ reproduksi 

remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di Surabaya. 

3. Menggambarkan sikap responden dalam perawatan organ reproduksi remaja 

saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di Surabaya. 

4. Menggambarkan hubungan karakteristik (umur, pendidikan terakhir, jumlah 

penghasilan, informasi mengenai perawatan organ reproduksi saat menstruasi, 

sumber informasi), pengetahuan, sikap dengan perilaku perawatan organ 

reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di Surabaya. 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengumpulan data dalam satu waktu 

tanpa memberikan perlakuan pada responden. Penelitian ini responden akan 

menjawab beberapa pertanyaan mengenai perawatan organ reproduksi saat 

menstruasi. 

Manfaat 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapatkan informasi 

kesehatan organ reproduksi saat menstruasi. 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam 

penelitian ini. 
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Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

mempunyai hak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan dampak 

yang merugikan bagi responden. 

Adanya insentif untuk subyek 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapatkan souvenir. 

Informasi tambahan 

Responden penelitian dapat menanyakan semua hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini dengan menghubungi peneliti: 

Citra Intan Trisnalia 

Telp : 082233778676 

Email: citraintan73@yahoo.co.id 

        

Surabaya,   2018 

Yang mendapat penjelasan,     Yang memberi penjelasan, 

 

 

 

                                                     Citra Intan Trisnalia 

Saksi, 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

  

IR - PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PERAWATAN ORGAN ... CITRA INTAN T.



84 

 

Lampiran 2. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Responden 

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN 

PENELITIAN 

(INFORMED ASSENT) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan BERSEDIA / TIDAK 

BERSEDIA *) menjadi peserta / responden penelitian yang akan dilakukan oleh 

Citra Intan Trisnalia, mahasiswi Program Studi S1 Pendidikan Ners Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, yang berjudul: 

“Gambaran Perawatan Organ Reproduksi Remaja saat Menstruasi pada Komunitas 

Anak Jalanan di Surabaya”. 

Nama  : …………………………………………………………………….. 

Umur  : ………… tahun 

Alamat  : …………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………….. 

No. Tlp/Hp : …………………………………………………………………….. 

 

Kode **) :  

*) coret yang tidak perlu 

**) diisi oleh peneliti 

 

 

 

Surabaya,    2018 

 

      Peneliti              Saksi              Responden 

 

 

(Citra Intan Trisnalia)     (……………….)          (………………) 
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Lampiran 3. Surat Pernyataan Izin Orang tua / Wali Responden 

SURAT PERNYATAAN IZIN ORANG TUA/ WALI RESPONDEN 

PENELITIAN 

(INFORMED ASSENT) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : …………………………………………………………………….. 

Umur  : ………… tahun 

Alamat  : …………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………….. 

No. Tlp/Hp : …………………………………………………………………….. 

Selaku orang tua dari: 

Nama  : …………………………………………………………………….. 

Umur  : ………… tahun 

Alamat  : …………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………….. 

No. Tlp/Hp : …………………………………………………………………….. 

 Telah memberikan izin anak saya tersebut untuk menjadi responden dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Citra Intan Trisnalia, mahasiswi Program Studi S1 

Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, yang 

berjudul: 

“Gambaran Perawatan Organ Reproduksi Remaja saat Menstruasi pada Komunitas 

Anak Jalanan di Surabaya”. 

Surabaya,    2018 

 

      Peneliti              Saksi      Orang tua / Wali 

 

 

(Citra Intan Trisnalia)     (……………….)    (……………..….) 

 

IR - PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PERAWATAN ORGAN ... CITRA INTAN T.



86 

 

Lampiran 4. Kuesioner Penelitian 

 

 

 

Dengan Hormat,  

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui gambaran perawatan organ 

reproduksi remaja saat menstruasi pada komunitas anak jalanan di Surabaya. Saya 

sangat mengharapkan saudara/i memberikan jawaban yang sejujurnya dan sesuai 

dengan kondisi yang dirasakan oleh saudara/i. 

Saya Citra Intan Trisnalia, mahasiswi Universitas Airlangga, Fakultas 

Keperawatan, semester akhir. Setiap jawaban yang saudara/i berikan merupakan 

bantuan yang tak ternilai harganya bagi penelitian ini. Atas perhatian dan 

bantuannya saya ucapkan terima kasih. 

A. Karakteristik Responden 

1. No. Responden   : 

2. Umur     : 

3. Pendidikan terakhir   : 

4. Jumlah Penghasilan (per hari) : 

5. Apakah sebelumnya pernah mendapatkan informasi mengenai perawatan 

kemaluan saat menstruasi? PERNAH / TIDAK PERNAH (*coret yang 

tidak diperlukan) 

6. Dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Keluarga / Petugas 

Kesehatan / Guru / Teman / Media massa (*coret yang tidak diperlukan) 

 

B. Pengetahuan 

Jawab pertanyaan dengan menyilang (X) salah satu jawaban yang telah 

tersedia! 

1. Apa yang dimaksud dengan menstruasi? 

a. Darah yang keluar dari kemaluan  wanita setiap bulan  

b. Darah yang keluar karena suatu penyakit 

c. Darah yang keluar karena adanya sel-sel tubuh 

d. Tidak tahu 

2. Apa yang dimaksud dengan perawatan kebersihan kemaluan saat 

menstruasi? 

a. Menjaga kebersihan kemaluan saat menstruasi 

b. Menjaga kebersihan pembalut 

c. Memelihara kebersihan dan kesehatan kemaluan saat menstruasi untuk 

kesejahteraan fisik dan psikis 

d. Tidak tahu 

3. Apakah tujuan dari perawatan kemaluan saat menstruasi? 

a. Untuk menghambat pengeluaran darah haid yang akan keluar 

b. Menjadi tidak nyaman dan tidak percaya diri 

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI GAMBARAN 

PERAWATAN ORGAN REPRODUKSI REMAJA SAAT 

MENSTRUASI PADA KOMUNITAS ANAK JALANAN 

DI SURABAYA 
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c. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri selama menstruasi 

sehingga mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikis  

d. Tidak tahu 

4. Apa yang sebaiknya dilakukan pertama kali sebelum membasuh kemaluan? 

a. Mencuci tangan 

b. Langsung membasuh kemaluan 

c. Tidak melakukan apa-apa 

d. Tidak tahu 

5. Bagaimana cara arah membasuh kemaluan yang benar? 

a. Dari belakang ke depan 

b. Dari depan ke belakang 

c. Dari samping ke depan 

d. Tidak tahu 

6. Apakah pembalut wanita itu? 

a. Alat yang digunakan wanita saat menstruasi yang berfungsi untuk 

menyerap darah dari kemaluan wanita 

b. Alat tipis yang digunakan oleh wanita setiap hari 

c. Alat yang digunakan oleh balita dan lanjut usia 

d. Tidak tahu 

7. Bahan pembalut seperti apa yang sebaiknya digunakan saat menstruasi? 

a. Pembalut dengan bahan yang mengandung parfum dan gel 

b. Pembalut yang harum 

c. Pembalut dengan bahan yang lembut dan menyerap darah 

d. Tidak tahu 

8. Apa yang terjadi jika tidak sering mengganti pembalut saat menstruasi? 

a. Bakteri tidak dapat berkembang biak di kemaluan 

b. Bakteri mudah berkembang biak ke dalam kemaluan dan menyebabkan 

infeksi 

c. Bakteri akan mati saat berada di dalam kemaluan 

d. Tidak tahu 

9. Berapa kali harus mengganti pembalut dalam sehari? 

a. Satu kali sehari 

b. Dua kali sehari 

c. Setiap empat jam sekali 

d. Tidak tahu 

 

C. Sikap 

Jawab pernyataan dengan mencentang (√) salah satu jawaban yang telah 

tersedia! 

SS  : Sangat Setuju   TS  : Tidak Setuju 

S  : Setuju    STS :  Sangat Tidak Setuju 

N : Netral 

     

NO. PERNYATAAN SS S N TS STS 

1. Informasi tentang kebersihan kemaluan saat 

menstruasi itu sangat penting 
     

2. Menggunakan pembalut sangat penting pada 

saat menstruasi 
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D. Perilaku 

Jawab pertanyaan dengan menyilang (X) salah satu jawaban yang telah 

tersedia! 

1. Apa yang kamu gunakan saat menstruasi? 

a. Pembalut 

b. Celana dalam saja 

c. Lainnya : …….. 

2. Apakah kamu selalu berusaha menjaga kebersihan kemaluan saat 

menstruasi? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 

3. Apa usaha kamu untuk menjaga kebersihan kemaluan saat menstruasi? 

a. Mengganti pembalut setiap 4 jam sekali dan segera mengganti celana 

dalam jika sudah terkena noda darah 

b. Mengganti pembalut sehari sekali 

c. Tidak tahu 

4. Air apa yang kamu gunakan untuk membersihkan kemaluan saat 

menstruasi? 

a. Air bersih mengalir dengan selang 

b. Air dalam bak mandi 

c. Lainnya : …….. 

5. Apa yang kamu gunakan untuk mengeringkan kemaluan setelah 

membersihkan alat kelamin saat menstruasi? 

a. Handuk atau tissue toilet 

b. Celana dalam yang telah di pakai 

c. Lainnya : ........ 

6. Bagaimana cara kamu ketika mengganti pembalut saat menstruasi? 

a. Membersihkan kemaluan terlebih dahulu dan dikeringkan dengan 

handuk atau tissue lalu menggunakan pembalut baru 

b. Langsung memakai pembalut yang baru tanpa membersihkan kemaluan 

3. Saat menstruasi saya menggunakan 

pembalut dengan bahan yang mengandung 

parfum dan bisa di pakai seharian 

     

4. Saya mengganti pembalut setelah pembalut 

terisi penuh darah menstruasi 

     

5. Saat menstruasi sebaiknya menggunakan 

celana dalam yang ketat dan tidak mudah 

menyerap keringat 

     

6. Untuk menjaga kelembaban yang berlebihan 

di daerah kemaluan saya mengganti celana 

dalam 2 kali miniml sehari 

     

7. Sabun yang baik digunakan untuk 

membersihkan daerah kemaluan yaitu sabun 

mandi 

     

8. Cairan pembersih kemaluan boleh dipakai 

pada kemaluan bagian dalam  setiap hari 
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c. Lainnya : ........ 

7. Bagaimana cara kamu membersihkan pembalut saat menstruasi? 

a. Dibersihkan dahulu baru dibuang 

b. Langsung dilipat dan di buang 

c. Lainnya : …….. 

8. Dimana kamu biasa membuang bekas pembalut? 

a. Ke tempat sampah 

b. Ke got atau selokan 

c. Lainnya : …….. 

9. Kemana kamu pergi bila ada masalah kesehatan saat menstruasi? 

a. Ke layanan kesehatan 

b. Dukun 

c. Lainnya : …..... 
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Lampiran 5. Lembar Etik 
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Lampiran 6. Hasil Uji Validitas Kuesioner 

1. Tabel uji validitas sikap 

Item Pertanyaan R Hitung R tabel 5% (20) Keterangan 

1 0,492 0,444 Valid 

2 0,508 0,444 Valid 

3 0,549 0,444 Valid 

4 0,500 0,444 Valid 

5 0,575 0,444 Valid 

6 0,549 0,444 Valid 

7 0,575 0,444 Valid 

8 0,508 0,444 Valid 

 

2. Reliabilitas 

 

3. Tabel uji validitas sikap 

Item Pertanyaan R Hitung R tabel 5% (20) Keterangan 

1 0,457 0,444 Valid 

2 0,494 0,444 Valid 

3 0,688 0,444 Valid 

4 0,494 0,444 Valid 

5 0,806 0,444 Valid 

6 0,457 0,444 Valid 

7 0,688 0,444 Valid 

8 0,494 0,444 Valid 

9 0,457 0,444 Valid 

 

4. Uji Reliabilitas 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN PERAWATAN ORGAN ... CITRA INTAN T.



92 

 

5. Tabel uji validitas pengetahuan 

Item Pertanyaan R Hitung R tabel 5% (20) Keterangan 

1 0,456 0,444 Valid 

2 0,461 0,444 Valid 

3 0,592 0,444 Valid 

4 0,592 0,444 Valid 

5 0,456 0,444 Valid 

6 0,448 0,444 Valid 

7 0,456 0,444 Valid 

8 0,592 0,444 Valid 

9 0,456 0,444 Valid 

 

6. Uji reliabilitas pengetahuan 
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Lampiran 7. Surat Pengambilan Data 
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Lampiran 8. Tabulasi Data 

No. 

Responden 

Usia Pendidikan Penghasilan Informasi Sumber 

Informasi 

Pengetahuan Sikap Perilaku 

R.1 2 3 2 1 4 3 2 1 

R.2 1 2 2 2 0 3 3 3 

R.3 2 4 2 1 3 2 2 1 

R.4 3 5 2 2 0 1 1 1 

R.5 2 4 2 1 5 1 1 1 

R.6 2 3 2 2 0 3 2 1 

R.7 2 3 2 1 5 1 2 1 

R.8 2 4 2 1 5 1 2 1 

R.9 2 4 2 1 5 1 1 1 

R.10 2 4 2 1 1 1 2 1 

R.11 2 4 2 2 0 3 2 1 

R.12 3 4 2 1 5 1 1 1 

R.13 2 3 2 2 0 1 2 1 

R.14 3 4 2 1 1 1 2 1 

R.15 1 3 2 1 3 1 2 1 

R.16 1 3 2 1 5 2 2 1 

R.17 2 3 2 1 1 1 2 1 

R.18 2 3 2 2 0 3 2 2 

R.19 3 4 2 1 3 3 2 1 

R.20 2 4 2 1 5 1 2 1 

R.21 2 3 2 2 0 3 2 2 
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R.22 2 4 2 1 4 1 2 1 

R.23 2 3 2 2 0 3 2 2 

R.24 1 3 2 1 2 2 2 1 

R.25 3 4 2 2 0 2 2 1 

R.26 2 4 2 1 3 1 2 1 

R.27 1 3 2 1 5 1 2 1 

R.28 2 3 2 2 0 1 2 1 

R.29 2 4 2 2 0 2 2 1 

R.30 1 3 2 2 0 2 2 1 

R.31 2 3 2 1 4 1 1 1 

R.32 2 4 2 1 5 2 1 1 

R.33 1 3 2 2 0 1 1 1 

R.34 1 3 2 2 0 1 2 3 

R.35 1 3 2 2 0 2 2 1 

R.36 3 5 2 1 5 1 2 1 

R.37 2 4 2 1 3 1 2 1 

R.38 2 3 2 1 1 2 1 1 

R.39 2 4 2 1 5 1 2 1 

R.40 1 3 2 1 5 2 2 1 

R.41 2 4 2 1 4 1 1 1 

R.42 2 3 2 1 4 3 1 1 

R.43 1 4 2 1 1 1 2 1 

R.44 2 3 2 2 0 1 2 1 

R.45 1 4 2 1 5 1 1 1 

R.46 2 4 2 1 3 1 2 1 
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R.47 1 3 2 2 0 1 1 1 

R.48 2 3 2 2 0 1 1 1 

R.49 3 5 2 1 3 2 2 1 

R.50 1 3 2 2 0 1 3 3 

R.51 1 3 2 2 0 2 2 1 

R.52 3 4 2 1 1 2 3 1 

R.53 1 5 2 2 0 3 3 3 

R.54 3 3 2 1 2 1 2 1 

R.55 3 3 2 2 0 2 2 1 
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Keterangan: 

Kode Usia 

1 = 10-13 tahun  

   

2 = 14-16 tahun 

3 = 17-20 tahun 

 

Kode Jenjang Pendidikan 

1 = Tidak sekolah 

2 = SD 

3 = SMP 

4 = SMA/SMK sederajat 

 

Kode Penghasilan 

1 = penghasilan ≥ Rp 50.000/hari 

2 =  penghasilan < Rp 50.000/hari 

 

Kode Informasi 

1 = Pernah  

2 = Tidak pernah  

 

Kode Sumber Informasi 

0 = Tidak mendapat informasi 

1 = Keluarga 

2 = Petugas Kesehatan 

3 = Guru 

4 = Teman 

5 = Media Massa 

 

Kode Pengetahuan 

1 =  Benar 

0 = Salah 

 

Kode Sikap pada Pernyataan 

Positif  
5 = Sangat setuju 

4 = Setuju  

3 = Netral 

2 = Tidak setuju 

1 = Sangat Tidak Setuju 

 

Kode Sikap pada Pernyataan 

Negatif 

1 = Sangat setuju 

2 = Setuju 

3 = Netral 

4 = Tidak setuju 

5 =  Sangat tidak setuju 

 

Kode Perilaku 

1 = Benar 

0 = Salah
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Lampiran 9. Hasil Analisis Data 

1. Frekuensi Usia 

 

2. Frekuensi Pendidikan 

 

3. Frekuensi Penghasilan 

 

4. Frekuensi Informasi 
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5. Frekuensi Sumber Informasi 

 

6. Frekuensi Pengetahuan 

 

7. Frekuensi Sikap 

 

8. Frekuensi Perilaku 
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9. Hubungan Usia dengan Perilaku 

 

10. Hubungan Pendidikan dengan Perilaku 
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11. Hubungan Informasi dengan Perilaku 

 

12. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku 
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13. Hubungan Sikap dengan Perilaku 
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