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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Menurut Sarwono Prawirohardjo ( 2002 : 13 ) menstruasi adalah pendarahan secara periodik 

dan siklis dari uterus disertai pelepasan ( deskuamasi ) endometrium . Menstruasi biasanya 

berlangsung selama lima sampai tujuh hari dan rata-rata darah yang keluar saat menstruasi 

adalah 35-50 ml tanpa bekuan darah ( Wiknjosastro, 2012 ). Menurut  (Sigar, 2005, hlm.263) 

adalah haid yang pertama ini datang dinamakan menarche. Menarche sebenarnya hanyalah 

puncak dari serangkaian perubahan yang terjadi pada seorang gadis yang sedang menginjak 

dewasa. 

Sebagai puncak kedewasaan, wanita mulai mengalami perdarahan rahim pertama yang 

disebut  menarche  (menstruasi) (Manuaba, 1999, hlm. 52). Pada wanita, menarche menandai 

trasisi ke masa dewasa, menarhe merupakan tanda bahwa remaja puteri kini telah menjadi 

seorang wanita dan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wanita 

dewasa (Llewellyn, 2002, hlm, 36).   

Menurut Mochtar Rustam ( 1998 : 13 ) Pada wanita yang sehat dan tidak hamil, setiap bulan 

teratur mengeluarkan darah dari alat kandungan yang disebut menstruasi. Ciri kedewasaan 

wanita ditandai dengan adanya perubahan siklis pada alat kandungan sebagai persiapan untuk 

suatu kehamilan, menstruasi datang mengeluarkan darah tiap bulan dari dalam rahim. 

 Menstruasi adalah proses alamiah yang dialami para remaja, dimana terjadinya proses 

pengeluaran darah yang menandakan bahwa organ kandungan telah berfungsi dengan normal 

Tak lupa saat menstruasi juga diharuskan untuk mejaga kebersihan , salah satunya dengan rutin 

mengganti pembalut.  

 Remaja kini sering tidak menghiraukan betapa pentingnya menjaga kebersihan saat 

menstruasi terutama mengganti pembalut. Jika jarang bahkan lupa untuk mengganti pembalut , 

berakibat fatal bagi wanita tersebut jangka waktu panjang dan pendek sekaligus . Remaja kini 

kurang adanya pengedukasian pekara hal pemahaman tentang bahaya lupa mengganti 

pembalut. Maka perlunya meningkatkan pemahaman untuk tetap menjaga kebersihan terutama 

mengganti pembalut. Sebab remaja kini hanya mengetahui bahwa saat menstruasi harus sering 

mengganti pembalut, tetapi tidak mengetahui dampak apa yang akan ditimbulkan jikalau jarang 

bahkan lupa mengganti pembalut.  
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Berikut hal-hal berbahaya yang tidak boleh dilakukan saat menstruasi : 

a. Jarang mengganti pembalut 

Menurut dr. Inge Kurniawati Adipratama ketika menstruasi diharuskan untuk lebih intens 

dan sering dalam mengganti pembalut , dikarenakan akan terjadi infeksi bahkan hal parah 

lainnya. 

b. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Prima Progestian mengatakan, 

pemakaian pembalut saat menstruasi sebaiknya diganti setiap 4 jam sekali atau setiap buang air 

kecil, hal ini untuk menghindari pembalut menimbulkan kuman atau bakteri dan jamur. 

Keadaan lembab ketika menstruasi sangat memungkinkan kuman, bakteri, ataupun jamur 

berkembang biak. Meski darah yang keluar sudah sedikit, pemakaiannya pun tidak boleh 

seharian. 

c. Sumber penyakit ( bakteri, virus dan kuman ) 

Dokter Frizar Irmansyah SpOG (K) mengatakan wanita yang malas mengganti pembalut 

bisa menyebabkan berbagai sumber penyakit. Karena media yang paling disenangi oleh bakteri, 

virus, dan kuman yaitu darah. Jika didiamkan bisa jadi sarang bertumbuhnya bakteri dan virus 

. Untuk frekuensi penggantian pembalut tergantung pada jumlah darah yang keluar. Dianjurkan 

untuk sering mengganti pembalut bila sedang banyak-banyak. Minimal pembalut diganti 2 kali 

dalam sehari. 

d. Dr Irfan Mulyana Mustofa, SpOG, dari RSUD Leuwiliang Bogor menyarankan 

waktu dan seberapa sering penggantian pembalut sebenarnya dipengaruhi subjektivitas wanita 

pemakainya. Misalnya wanita yang gampang risih dengan darah haid, akan berakibat sering 

ganti pembalut dikarenakan baru tertampung darah haid sedikit saja yang bersangkutan sudah 

tidak betah dan akhirnya ganti pembalut lagi. Apabila si wanita yang sedang haid malas 

mengganti pembalut, maka darah haid tersebut akan bocor atau meluber. Sedangkan reaksi 

kesehatan yang timbul yaitu reaksi radang/inflamasi pada kulit daerah kemaluan wanita. Reaksi 

radang ini biasanya ditandai dengan kulit menjadi gatal, merah, basah, perih, berbau tidak enak, 

dan berair. 

 

Identifikasi masalah : 

1. Terdapat bahaya kesehatan bila kurang memperhatikan kebersihan saat menstruasi. 

2. Kebiasaan menyepelekkan dengan menganggap remeh kebersihan menstruasi. 

3. Berenang dan mengkonsumsi kadar garam terlalu tinggi juga dapat membahayakan 

karena dapat menyebabkan infeksi dan gejala pms. 

http://www.tribunnews.com/tag/pembalut
http://www.tribunnews.com/tag/pembalut
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4. Kesadaran untuk mengerti dan memahami dampak berbahaya yang akan timbul jika 

tidak menjaga kebersihan dengan benar saat menstruasi. 

5. Tidak pernah ditemui media penyampaian atau pengedukasian secara visual karena 

siswi usia 14-17 tahun hanya sebatas tahu bahwa saat mens harus rutin mengganti pembalut 

tanpa mengerti dampak terburuknya saat lupa mengganti pembalut secara terus menerus. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana upaya mengedukasi remaja usia 14-17 tahun agar mengerti dampak bahaya tidak 

mengganti pembalut saat menstruasi dengan perancangan desain aplikasi komik melalui desain 

komunikasi visual ? 

 

I.3. Batasan Masalah 

 Agar dalam penulisan makalah ini tidak terjadi kekeliruan, dalam tujuan mempermudah 

mendapatkan hasil data yang diharapkan telah ditetapkan batasan-batasan : menyadarkan siswi 

usia 14-17 tahun bahwa pentingnya menjaga kebersihan saat menstruasi terutama rutin 

mengganti pembalut setiap 3-4 jam sekali. Menyadarkan bahwa bila tidak mengganti pembalut 

dalam 3-4 jam sekali akan berdampak buruk bagi jangka panjangnya. 

 

I.4. Tujuan dan Manfaat Perancangan 

 I.4.1. Tujuan Perancangan 

Dengan adanya perancangan ini bertujuan supaya siswi usia 14-17 tahun 

mengedukasi supaya mengetahui dan menjaga kesehatan saat menstruasi , tak hanya itu 

juga mengetahui dampak buruk yang akan terjadi jika hal tersebut tidak dilakukan 

dengan baik dan benar. 

I.4.2. Manfaat Perancangan 

a. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan kesadaran siswi usia 14-17 tahun (awal menstruasi) untuk 

menghindari hal-hal yang dapat membawa dampak buruk saat menstruasi, serta 

mengedukasi agar menerapkan pola hidup yang sehat dengan menjaga kebersihan saat 

menstruasi supaya terbawa hingga dewasa nanti. 
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b. Bagi Institusi 

Menambah referensi tentang pengedukasian siswi yang baru memulai 

menstruasi untuk menjaga kebersihan saat menstruasi dengan peracangan media 

komunikasi visual. 

c. Bagi Diri Sendiri 

Mengetahui pentingnya menjaga kebersihan saat menstruasi dan menambah 

pengetahuan tentang dampak buruk yang dihasilkan bila hal tersebut dilanggar. 

 

I.5. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian data riset primer yang digunakan yaitu : 

- Wawancara : (siswi usia 14-17 tahun dari berbagai sekolah , dokter , dll) 

Menemui dan mengajukan pertanyaan kepada target yang akan dijawab secara 

langsung demi data akurat yang didapatkan.  

Alasan : dengan metode wawancara ini akan dengan mudah mendapatkan data 

yang akurat dikarenakan pertanyaan yang diajukan secara langsung akan dijawab 

pula secara langsung dan spontan sehingga data tersebut menjadi akurat. 

Metode penelitian data riset sekunder yang digunakan yaitu : (masyarakat umum 

berumur 20-40 tahun yang masih menstruasi / usia produktif)  

- Kuisioner 

 Menyebar luaskan informasi tentang hal yang tidak boleh dilakukan saat 

menstruasi beserta dampaknya. Diberikan pertanyaan kepada masyarakat umum 

berumur 20-40 yang masih menstruasi, merubah pola pikirnya dengan 

memberitahukan dampak buruk yang akan terjadi jika melakukan hal yang 

dilarang saat menstruasi. 

 Alasan : dikarenakan dapat memperoleh data dengan mudah karena pertanyaan 

yang diajukan dapat dijawab sesuai realita dengan mudah, selain itu mudah 

diakses melalui smartphone yang dapat diakses secara umum. 
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User Research : 

1. Melalui studi pustaka yaitu buku , jurnal , web :  

Didapatkan data bahwa setiap wanita yang sehat dan tidak hamil pasti 

mengalami yang namanya menstruasi. Dengan adanya menstruasi maka perlu diingat 

pentingnya menjaga kebersihan sejak usia awal menstruasi dikarenakan mengingat 

jangka panjangnya, jika disalahgunakan maka akan berdampak kepada dewasanya 

nanti yang menyebabkan wanita tersebut menjadi mengidap penyakit yang 

mematikan. Sesibuknya mereka yang sedang mesntruasi sekalipun harus tetap 

mengganti pembalut secara rutin, menghindari hal yang akan memberikan dampak 

buruk bagi kesehatannya. 

2. Dari angket dan kuisioner , telah diambil 16 orang sampel siswi kisaran usia 14-17 tahun 

yang baru dan masih mengalami menstruasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Tabel Berapa Lama Ganti Pembalut 

16 orang memang menjawab bahwa mereka rutin mengganti pembalut mereka, 

tetapi di pertanyaan berikut yang diajukan , ada sekitar 9 orang yang mengatakan tidak 

mengetahui dampak apa yang akan ditimbulkan dari jarangnya mengganti pembalut , 

dan 7 lainnya mengatakan bahwa hal tersebut berbahaya tetapi tidak mengetahui 

dampak apa yang akan terjadi berikutnya. 
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Bagan 1.2 Tabel Media yang Diminati 

Untuk pertanyaan tentang hal baru yang akan mereka terima dengan senang hati 

, sekitar 8 orang memilih untuk mengutamakan aplikasi daripada lainnya. 

 

Background Research : 

 Dalam buku Keperawatan Maternitas  menjelaskan bahwa fase menstruasi dialami 

oleh seorang wanita dewasa produktif setiap bulannya yang akan merasa tidak nyaman untuk 

beraktifitas. Ketidaknyamanan ini terjadi hanya 1-2 hari dimana pada awal haid pendarahan 

yang kelua lebih banyak dan gumpalan darah lebih sering keluar.  

 Berdasarkan kuisioner yang telah dijawab oleh responden memberikan hasil bahwa 

siswi usia 14-17 tahun hanya mengetahui bahwa saat menstruasi harus sering mengganti 

pembalut tanpa mengetahui dampak apa yang akan terjadi bila jarang mengganti pembalut 

untuk jangka waktu yang lama. Edukasi sejak usia awal mula menstruasi diperlukan karena 

supaya siswi tersebut mengetahui cara menjaga kebersihan saat menstruasi dan melakukannya 

agar terhindar dari dampak buruknya, maka akan dilakukan perancangan e-comic guna 

membantu siswi usia 14-17 tahun supaya mengetahui cara menjaga kebersihan serta 

menghindari hal-hal yang dilarang saat menstruasi. 

 Menurut Mochtar Rustam ( 1998 : 13 ) Pada wanita yang sehat dan tidak hamil, setiap 

bulan teratur mengeluarkan darah dari alat kandungan yang disebut menstruasi. Sehingga 

diperlukan untuk pengedukasian sejak dini supaya mengetahui hal yang dapat membawa 

dampak buruk saat menstruasi. 

Konsep : 
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Berdasarkan data yang telah terkumpulkan telah diputuskan untuk memilih membuat 

perancangan e-comic karena siswi usia 14-17 tahun lebih menyukai yang berbasis aplikasi yang 

dapat diakses di semua gadget. E-comic tersebut memiliki banyak manfaat yaitu dapat 

mengetahui baik atau buruknya suatu hal yang akan memberikan dampak bagi kedepannya. 

Juga terdapat cara-cara bagaimana menjaga kebersihan saat menstruasi , hal yang seharusnya 

dilakukan saat menstruasi sehingga dapat diakses dimanapun mereka berada. 

 

I.6. Skema Perancangan 
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I.7. Tinjauan Pustaka 

- Penelitian Unicef pada tahun 2015 menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan 

kesadaran akan dampak praktik pengelolaan haid terhadap kesehatan, pendidikan, dan 

psikososial bagi wanita dan remaja putri di negara berpenghasilan rendah dan 

menengah. Penelitian dilakukan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjelaskan 

beberapa tantangan yang dihadapi wanita, seperti akses yang buruk terhadap informasi 

lengkap tentang menstruasi, kurangnya pengetahuan untuk mengelola darah 

menstruasi, ketidakcukupan air, sanitasi dan fasilitas yang tidak memadai, keyakinan 

sosial-budaya yang menyesatkan serta pantangan-pantangan yang dianggap tabu. Hal 

tersebut berdampak pada pembatasan perilaku, ketidak-nyamanan remaja puteri dan 

risiko kesehatan reproduksi. 

Menstruasi yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menyebabkan putus sekolah, 

ketidakhadiran, dan masalah kesehatan seksual dan reproduksi lainnya yang memiliki 

konsekuensi kesehatan dan sosial-ekonomi dalam jangka panjang bagi remaja putri. 

Penelitian Unicef pada tahun 2015 dilaksanakan pada 1402 peserta pada 16 sekolah di 

4 provinsi Indonesia, menyebutkan bahwa : 

1. Ketidakcukupan pengetahuan tentang menstruasi, siklus menstruasi berakibat 

pada saat menstruasi pertama, miskonsepsi tentang pembuangan sampah 

pembalut, dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengelola menstruasi 

dengan aman di sekolah. 

2. Keyakinan dan kepercayaan bahwa menstruasi itu kotor atau tidak bersih 

berdampak dengan tidak didukung dengan fasilitas air, sanitasi dan kebersihan di 

sekolah. 

3. Ketidakcukupan air, fasilitas sanitasi, dan kebersihan di sekolah juga menjadi 

tantangan bagi remaja putri yang sedang menstruasi. Selain ketidakcukupan air 

untuk mencuci, toilet yang kecil dan tidak bersih serta kurangnya privasi 

menyebabkan remaja putri enggan untuk mengganti pembalut di sekolah. 
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- PERILAKU KEBERSIHAN REMAJA SAAT MENSTRUASI  

Suryati B 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan terhadap perilaku 

kebersihan pada saat menstruasi pada remaja putri. Desain penelitian adalah cross 

sectional dengan populasi siswi remaja putri yang telah mengalami menstruasi dengan 

besar sampel 186 responden. dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 SMPN 2 Depok. Analisis 

data menggunakan uji Chi-Square dengan teknik analisis univariat, bivariat dan 

multivariat untuk menentukan faktor dominan yang berpengaruh terhadap perilaku 

kebersihan saat menstruasi. Variabel yang terbukti berhubungan secara secara statistic 

bermakna ( α = 0,05 ) terhadap perilaku kebersihan pada saat menstruasi adalah 

pendidikan orang tua, pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas alat pembersih dan 

dukungan teman sebaya. Variabel yang secara statistik tidak berhubungan secara 

bermakna terhadap perilaku kebersihan adalah pekerjaan orangtua, jumlah anak, 

keterpaparan informasi, ketersediaan fasilitas informasi, dukungan guru, dan 

dukungan petugas kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


