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 PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN… SKRIPSI DWI AYU 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Informasi tentang menstruasi yang kurang berdampak pada 

pengetahuan dan kesiapan remaja putri dalam menghadapi menarche. Salah satu upaya 

pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dengan memberikan pendidikan kesehatan 

melalui program puskesmas. Namun hasil studi pendahuluan yang dilakukan 

menunjukkan program tersebut belum efektif karena hanya diberikan kepada beberapa 

siswi saja dan sebagian besar responden masih memiliki pengetahuan dan kesiapan 

menarche yang kurang dan merasa takut, sedih dan tidak siap dalam menghadapi 

menarche. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap kesiapan remaja putri pra pubertas dalam menghadapi menarche. Metode : 

Desain penelitian ini adalah quasy experimental design dengan rancangan pretest-posttest 

group design. Populasinya remaja putri pra pubertas kelas 4 dan 5 tahun 2019, 

pengambilan sampling dengan teknik propotional random sampling dengan besar sample 

sebanyak 32 responden. Variabel independen adalah pendidikan kesehatan yang diberikan 

sebanyak 2 kali pertemuan (dua minggu satu pertemuan), pada pertemuan pertama dengan 

metode ceramah dan pada pertemuan kedua dengan permainan edukatif, dan variable 

dependen adalah pengetahuan dan kesiapan menghadapi menarche. Analisis yang 

digunakan adalah analisis univariat dan bivariat dengan uji Wilcoxon Signed-Rank Test 

dan Mann Whitney U Test.  Hasil : hasil penelitian terdapat perbedaan antara kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol dalam hal pengetahuan (p<0,001) dan sikap (p<0,001). 

Nilai pengetahuan kelompok perlakuan mengalami kenaikan yang signifikan (99,7%) 

setelah diberikan perlakuan ceramah dan permainan edukatif, sedangkan kelompok 

kontrol mengalami sedikit kenaikan (2,81%). Perubahan sikap dialami oleh kedua 

kelompok, kelompok perlakuan (44,01%) dan kelompok kontrol (7,2%). Kesimpulan : 

ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap kesiapan remaja putri pra pubertas dalam 

menghadapi menarche. 

Kata Kunci : Menarche, kesiapan, pendidikan kesehatan, ular tangga 

 

  


	1. COVER
	2. PRASYARAT GELAR
	3. LEMBAR ORISINALITAS
	4.LEMBAR PERSETUJUAN
	5. PENETAPAN PANITIA PENGUJI
	6. LEMBAR PENGESAHAN
	7. KATA PENGANTAR
	8. ABSTRAK
	9. ABSTRACT
	10. DAFTAR ISI
	11. DAFTAR TABEL
	12. DAFTAR GAMBAR
	13. DAFTAR LAMPIRAN
	114. DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI LAMBANG
	15. BAB 1 PENDAHULUAN
	16. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
	17. BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESA PENELITIAN
	18. BAB 4 METODE PENELITIAN
	19. BAB 5 HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN
	20. BAB 6 PEMBAHASAN
	21. BAB 7 SIMPULAN DAN SARAN
	22. DAFTAR PUSTAKA
	23. LAMPIRAN 

