
PANDUAN 
PENULISAN ARTIKEL ILMIAH  

DI JURNAL KEBIDANAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM STUDI KEBIDANAN 

 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

SURABAYA 

2019-2020 
 
 
 



Panduan Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Artikel Jurnal Kebidanan FK Unair 2019-2020	 	2	
	

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang umum digunakan oleh 

para peneliti atau ilmuwan dalam mengkomunikasikan hasil penelitian kepada 

pihak lain khususnya kepada pengambil kebijakan. Salah satu bentuk artikel 

ilmiah yang dianggap paling tinggi nilainya dan mudah dijangkau adalah artikel 

yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah atau sering disebut artikel jurnal. 

Mempunyai nilai yang tinggi karena tulisan yang dipublikasi dalam jurnal pada 

umumnya sudah melalui seleksi dan proses peer-review yang dapat dipercaya. 

Di samping itu, umumnya artikel yang dipublikasi dalam Jurnal Ilmiah dapat 

diakses dengan mudah. Itulah sebabnya aktivitas penulisan artikel jurnal sangat 

dianjurkan kepada setiap peneliti. 

Jumlah publikasi karya ilmiah dari negara kita jauh tertinggal dari 

negara lain, bahkan dengan negara tetangga pun kita kalah seperti Malaysia dan 

Singapura. Untuk meningkatkan jumlah publikasi karya  ilmiah di jurnal ilmiah 

maupun prosiding konferensi, maka di Indonesia dikeluarkanlahSurat Edaran 

Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu karya ilmiah, untuk menindaklanjuti 

Surat Edaran tersebut maka Universitas Airlangga mengeluarkan peraturan 

rektor Nomor 4/UN3/PR/2013 tentang publikasi ilmiah. Dalam peraturan 

tersebut tercantum pasal 4 yang menjelaskan setiap hasil penelitian mahasiswa 

jenjang S1, S2 dan S3 wajib untuk disebarluaskan kecuali hasil penelitian yang 

bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. 

Selanjutnya jika pasal 4 tidak terlaksana maka dijelaskan di pasal 7 yang 

menjelaskan bahwa setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan proses 

pembelajaran dan tanggung jawab akademik yang dimaksud pada pasal 4 maka 

akan mengakibatkan sanksi akademik yang ditetapkan oleh universitas berupa 

penundaan wisuda. Atas dasar itulah maka Program Studi Kebidanan 

Universitas Airlangga mulai tahun 2013 diberlakukan ketentuan untuk lulusan 

program sarjana dan profesi bidan harus menghasilkan makalah yang terbit 
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pada jurnal ilmiah. Jurnal yang dimaksud tersebut dibuat dari skripsi yang 

sudah di buat di semester VII program akademik. 

 

1.2 Tujuan 
 
Buku pedoman penulisan artikel jurnal ilmiah ini di terbitkan untuk menjadi 

acuan bagi: 

1) Mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga Surabaya dalam penulisan artikel ilmiah. 

2) Pembimbing 1 dan 2 skripsi dalam proses pembimbingan penulisan artikel 

dari  skripsi  kepada mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. 

3) Mitra Bebestari (penguji skripsi) dalam proses review artikel mahasiswa 

Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

Surabaya. 

4) Pengelola jurnal (redaksi pelaksana) Jurnal Prodi Kebidanan Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 2 
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  KETENTUAN UMUM 

 

1. Jurnal Program Studi Kebidanan FK Unair adalah jurnal yang dimiliki oleh 

program studi bernama Midwifery Science Journal. 

2. Mahasiswa Prodi Kebidanan FK Unair wajib membuat artikel ilmiah sebagai  

syarat mengikuti yudisium/ kelulusan sebagaimana Peraturan Rektor Universitas 

Airlangga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah 

Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, 

Program Spesialis Dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga. 

3. Mahasiswa diperbolehkan mempublikasikan artikel ilmiahnya selain di jurnal 

Kebidanan FK Unair dengan syarat tetap mengumpulkan lembar SUBMITTED 

dan ACCEPTED dari Jurnal yang dituju kepada tim pengelola jurnal prodi 

sebagai syarat yudisium. 

4. Definisi istilah dalam jurnal Kebidanan FK Unair sebagai berikut: 

• Author adalah penulis utama dalam artikel penelitian, dalam hal ini adalah 

mahasiswa 

• Co-author adalah pihak yang membantu penulis utama dalam pembuatan 

artikel, dalam hal ini adalah pembimbing 1 dan 2 mahasiswa 

• Mitra Bebestari adalah pihak yang tidak terlibat dalam proses penelitian, dan 

bertugas mengoreksi konten keilmuan dalam artikel penelitian, dalam hal ini 

yaitu ketua penguji skripsi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB 3 

PERATURAN DAN PROSEDUR PUBLIKASI ARTIKEL 
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1. Mahasiswa menyusun artikel ilmiah dari skripsi yang telah dibuat sesuai 

pedoman penulisan jurnal Prodi Kebidanan FK UNAIR. 

2. Artikel disusun mahasiswa sebagai author dengan dua pembimbing skripsi 

(pembimbing 1 dan 2) sebagai coauthor. 

3. Artikel yang sudah disusun dikonsultasikan ke pembimbing 1 dan 2 skripsi 

(sebagai coauthor) dengan membawa lembar persetujuan publikasi artikel 

(terlampir) 

4. Artikel yang sudah disusun juga dikonsultasikan ke penguji skripsi (sebagai 

mitra bebestari) dengan membawa lembar penilaian mitra bebestari (terlampir) 

5. Setelah mendapat persetujuan dan kelengkapan lembar persetujuan publikasi 

artikel dan lembar penilaian mitra bebestari, kemudian mengumpulkan artikel 

tersebut ke tim pengelola jurnal Kebidanan FK Unair. 

6. Mahasiswa akan mendapat surat keterangan SUBMITTED dari pengelola jurnal 

Kebidanan FK Unair sebagai persyaratan agar mahasiswa bisa mengikuti 

yudisium sarjana. 

7. Artikel yang sudah dikumpulkan ke tim pengelola jurnal akan menjalani proses 

review oleh pengelola jurnal. 

8. Setelah artikel dinyatakan layak dipublikasikan oleh pengelola jurnal, 

mahasiswa akan mendapat surat keterangan ACCEPTED dari pengelola jurnal 

sebagai syarat mahasiswa dapat mengikuti yudisium sarjana. 

9. Artikel akan dipublikasikan secara online secara berkala di jurnal Kebidanan FK 

Unair 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB 4 

SISTEMATIKA PENULISAN ARTIKEL 
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4.1  Sistematika penulisan artikel 
 

1. Judul 
2. Nama penulis dan lembaga 
3. Abstrak 
4. Pendahuluan atau pengantar 
5. Metode 
6. Hasil dan pembahasan 
7. Simpulan, saran dan persantunan 
8. Pustaka 

 
4.2  Penjelasan sistematika penulisan artikel 
 

1. JUDUL 
• Di tulis secara efektif 
• Judul tidak menggunakan kata seperti analisis, studi, atau tinjauan 
• Dapat menggambarkan keseluruhan isi naskah 
• Judul bahasa inggris, jumlah kata pada judul tidak lebih dari 10 kata.  
• Judul berbahasa indonesia , jumlah kata pada judul tidak lebih dari 12 

kata. 
• Judul ditulis dengan huruf kapital semua  
• Judul tidak menggunakan singkatan atau akronim kecuali yang baku 
• Tempat dan waktu penelitian tidak perlu disertakan dalam Judul, kecuali 

bila penelitian khas untuk waktu dan tempat tersebut. 
• Judul tidak menggunakan kalimat tanya 

 
2. NAMA PENULIS DAN LEMBAGA 
• Nama penulis harus konsisten baik dalam bentuk dan pengejaannya 
• Mahasiswa sebagai penulis pertama (author) 
• Pembimbing 1 dan pembimbing 2 skripsi sebagai coauthor 
• Penulisan nama pengarang dimulai dengan nama pertama (lengkap), 

diikuti dengan nama tengah (jika ada), dan ditulis tanpa gelar ATAU 
disesuaikan dengan nama yang biasa digunakan untuk publikasi ilmiah. 

• Penulisan asal institusi (berlaku untuk author dan coauthor) ditulis: 
Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 
Surabaya. 

• Alamat lembaga tempat kegiatan penelitian harus dicantumkan sebagai 
pengakuan hak atas kepengarangan dan kepemilikan. 

• Alamat tetap (alamat korespondensi) dimana penulis tinggal harus 
dicantumkan untuk memudahkan komunikasi  
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• Hal lain yang perlu  dicantumkan: alamat email, nomor telepon dan fax 
(bila ada) atau mobile phone (jika bersedia). 

 
3. ABSTRAK 
• Baku yaitu mengandung intisari dari penulisan secara lengkap 
• Abstrak terdiri dari maksimal 250 kata yang di tulis dalam satu paragraf, 

dilanjutkan dengan kata kunci  
• Kata Kunciterdiri atas 3-5 kata 
• Tidak memuat singkatan atau akronim yang tidak standar. 
• Unsur yang harus ada pada abstrak adalah latar belakang dan tujuan 

penelitian,metode dan sampel, hasil dan kesimpulan. 
• Abstrak harus informatif; termasuk jangan hanya memaparkan nilai P 

untuk menunjukkan perbedaan yang bermakna, namun harus disertakan 
berapa beda atau korelasi yang ada. 

 
4. PENDAHULUAN ATAU PENGANTAR 
• Pendahuluan suatu laporan penelitian intinya menguraikan dengan 

ringkas pembenaran (justifikasi) mengapa penelitian perlu dilakukan. 
• Pendahuluan berisi 3 sampai 5 paragraf dan tidak lebih dari 1 halaman. 
• Permasalahan pokok dilakukan penelitian dikemukakan  dengan 

mengacu pada perkembangan pemikiran yang mutakhir (pustaka yang di 
acu dalam 5-10 tahun terakhir sebagai pembanding dari pemikiran 
peneliti) 

• Pengacuan harus bersifat kritis dan tinjauan pustaka tidak perlu lengkap 
dan tuntas (tidak ada lagi tajuk tinjauan pustaka).  

• Jika ada hipotesis, dituliskan di dalam pendahuluan ini. 
• Paragraf pertama berisi latar belakang penelitian (justifikasi mengapa 

penelitian perlu dilakukan): apa yang sudah diketahui, apa yang perlu 
ditambahkan. 

• Paragraf kedua berisi hipotesis atau tujuan penelitian. 
 

5. METODE 
• Unsur yang harus ada pada Metode adalah landasan teori,kerangka 

berpikir,bahan penelitian ataupun teknik dalam memperoleh sumber 
ataupun dalam menganalisis data,sarana instrumen yang dipakai. 

• Dituliskan secara rinci tentang bagaimana cara pengambilan data 
• Data berupa kuantitatif atau kualitatif 
• Apabila data merupakan hasil pengukuran,variabel-variabelnya harus 

disebutkan 
• Metode pengambilan sampel ditulis secara rinci. 
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6. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tata aturan penulisan hasil dan pembahasan dalam artikel : 

• Tuliskan hasil penelitian dengan sekuens yang logis, sesuai dengan alur 
penelitian. Pada umumnya hasil diawali dengan jumlah dan karateristik 
subjek penelitian. 

• Penyajian hasil penelitian dapat dilakukan dalam 3 bentuk yaitu narasi, 
tabel, atau gambar 

• Hasil penelitian merujuk pada daftar pertanyaan (rumusan masalah) dan 
hipotesis (jika ada) 

• Tabel yang ditanpilkan harus dijelaskan dalam teks 
• Pembahasan dilakukan dengan merujuk pada teori-teori atau penelitian-

penelitian yang sudah perna dilakukan dan mengkaitkannya dengan hasil 
dari penelitian ini. 

• Kelemahan dan kekurangan penelitian disebutkan dan dibahas 
dampaknya terhadap hasil. 

• Hasil dan pembahasan kemudian dirumuskan dan disimpulkan menjadi 
teori umum atau penemuan baru. 

 
7. SIMPULAN, SARAN DAN PERSANTUNAN 

Tata aturan penulisan simpulan, saran dan persantuan dalam artikel : 

• Simpulan merupakan suatu “kesan” dari keseluruhan penelitian oleh 
penulis,dan bukan sekedar mengemukakan kebermaknaan hasil 
penghitungan statistik 

• Saran dikemukakan apabila ada sesuatu yang masih tidak diketahui dari 
hasil penelitian itu, dan menyarankan agar dilakukan penelitian lain 
untuk melengkapi fenomena yang sedang diteliti 

• Simpulan dan saran saran disusun dalam beberapa kalimat dalam satu 
paragraf. 

• Persantunan dituliskan apabila ada pihak penyandang dana,lembaga 
penelitian yang memungkinkan dilakukan penelitian itu,ataupun pihak-
pihak yang dirasa mempunyai jasa dalam terlaksananya penelitian dan 
atau penulisan artikel tersebut. 

 
8. DAFTAR PUSTAKA 

Tata aturan penulisan Pustaka dalam artikel: 
• Sistem penulisan Daftar Pustaka yaitu Harvard 
• Pustaka yang diacu sekitar 5-10 tahun terakhir. 
• Font: Times New Roman, ukuran 12, spasi 1. 
• Pada baris kedua dan seterusnya dari masing-masing referensi ditulis 

menjorok 1 tab. 
• Tidak perlu ada spasi (enter) antar daftar pustaka. 
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4.3 Bagan perubahan dari skripsi menjadi artikel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB 5 

CARA PENULISAN ARTIKEL 

Skripsi 
(50-100 halaman, 2 spasi) 

 
Pendahuluan:  latar belakang 
 
Tinjauan Pustaka 
 
Kerangka konsep 
 
Hipotesis 
 
Metode penelitian 
 
Hasil Penelitian 
 
Pembahasan 
 
Kesimpulan dan saran 
 
Daftar Pustaka 
 

Artikel Jurnal Ilmiah 
(maksimum 15 halaman, 1,5 spasi) 

 
Pendahuluan 
 
 
 
 
 
 
 
Bahan dan metode 
 
Hasil Penelitian 
 
Pembahasan (di akhiri dg kesimpulan) 
 
 
 
Daftar Pustaka 
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1. Artikel diketik di kertas A4 dengan Jarak tepi: 3 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi 

bawah, 4 cm dari tepi kiri, dan 3 cm dari tepi kanan. 

2. Judul: 

• Judul Bahasa Indonesia: Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 14, bold, 

center, jarak 1 spasi. 

• Judul Bahasa Inggris: Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 14, bold, 

italic &center, jarak 1 spasi. 

3. Data Penulis: 

• Nama Penulis: Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, jarak 1spasi, 

center, italic 

• Asal institusi: Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, jarak 1 spasi, 

center 

• Alamat Korespondensi: Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 11, jarak 

1 spasi, center. 

4. Abstrak: 

• Judul Abstrak (Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris): Jenis huruf Times New 

Roman, ukuran font 10, jarak 1 spasi, center. 

 Untuk judul abstrak Bahasa Inggris, ditambah ketentuan italic 

• Isi Abstrak (Bahasa Indonesia& Bahasa Inggris): Jenis huruf Times New 

Roman, ukuran font 10, jarak 1 spasi, justify (rata kanan kiri). 

Untuk isi abstrak Bahasa Inggris, ditambah ketentuan italic 

5. SubJudul (meliputi: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Simpulan 

dan Saran, Ucapan Terima Kasih, Daftar Pustaka): Jenis huruf Times New 

Roman, ukuran font 12, bold, center, jarak 1,5 spasi dengan badan/teks. 

6. Badan/teks: Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, jarak 1,5 spasi, 

penulisan badan artikel berupa justify (rata kanan kiri), dan tidak dibagi dalam 

kolom  

7. Kutipan : Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 10, italic. 

 

8. Tabel  
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• Tabel diberi judul dan subjudul secara singkat. Judul tabelditulis dengan 

huruf Times New Roman dengan font 12, bold (awal kalimat huruf besar), 

justify (rata kanan kiri) dengan jarak 1spasi.  

 Antara judul tabel dan tabel diberi jarak 1spasi.  

• Setiap tabel harus diketik dengan spasi 1, font 10 atau disesuaikan.  

• Nomor tabel diurutkan sesuai dengan urutan penyebutan dalam teks 

(penulisan nomor tidak memakai tanda baca titik “.”).  

• Bila terdapat keterangan tabel, ditulis dengan font 10, spasi 1, dengan jarak 

antara tabel dan keterangan tabel 1 spasi.  

• Kolom didalam tabel tanpa garis vertikal.  

• Penjelasan semua singkatan tidakbaku pada tabel ditempatkan pada catatan 

kaki. 

9. Gambar atau Foto 

• Gambar sebaiknya dibuat secara professional dan difoto atau berupa CD.  

• Kirimkan cetakan foto yang tajam, di atas kertas kilap dengan ukuran 127 x 

173 mm, maksimal 203 x 254 mm.  

• Setiap gambar harus memiliki label pada bagian belakang dan berisi nomor 

gambar, nama penulis, dan tanda petunjuk bagian “atas” gambar.  

• Judul gambar diletakkan di bawah gambar.  

• Gambar harus diberi nomor urut sesuai dengan pemunculan dalam teks.  

10. Grafik 

• Secara umum sama dengan penulisan Tabel  

• Penulisan judul grafik dan subjudul secara singkat. Judul ditulis dengan huruf 

Times New Roman dengan font 12, bold (awal kalimat huruf besar), justify 

(rata kanan kiri) dengan jarak 1 spasi.  

• Antara judul grafik dan grafik diberi jarak 1 spasi.  

• Bila terdapat keterangan grafik, ditulis dengan font 10, spasi 1, dengan jarak 

antara tabel dan keterangan tabel 1 spasi.  

• Penjelasan semua singkatan tidak baku pada grafik ditempatkan pada catatan 

kaki. 

• Diagram maupun kurva dianggap sebagai grafik 

11. Ucapan Terima Kasih 
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• Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, jarak 1 spasi. 

• Diberi penomoran dengan angka 

12. Daftar Pustaka :  

• Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, jarak 1 spasi. 

• Daftar pustaka ditulis sesuai dengan aturan penulisan Harvard, diurut 

berdasarkan abjad.  

• Cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada bab 6 panduan penulisan 

skripsi. 

• Berdasarkan aturan DIKTI, minimal daftar pustaka yang berasal dari Jurnal 

minimal 60% (5 tahun terakhir) dan maksimal 40% untuk textbook (10 tahun 

terakhir).  

• Hanya sumber pustaka yang disitasi dalam artikel jurnal saja yang dapat 

ditulis dalam daftar pustaka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB 6 
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PENUTUP 

 
 Seperti yang telah dikemukakan dalam Bab Pendahuluan, sistematika 

penulisan artikel Jurnal yang dipaparkan dalam pedoman ini berlaku untuk 

mahasiswa Prodi Kebidanan FK UNAIR sebagai tugas akhir dan syarat kelulusan. 

Dengan demikian, semua mahasiswa membutuhkan kesungguhan dalam memenuhi 

aturan yang telah diberikan oleh pengelola Jurnal pada buku pedoman ini. 

Mahasiswa diharapkan dapat menulis artikel ilmiah berdasarkan skripsi yang 

mereka buat. Setelah mahasiswa membuat artikel ilmiah dan mendapat persetujuan 

dan penilian dari coauthor dan mitra bebestari, maka mahasiswa wajib 

mengirimkan artikel tersebut ke pengelola jurnal Prodi Kebidanan FK UNAIR. 

Selanjutnya artikel yang sudah dinyatakan layak oleh pengelola jurnal akan 

dipublikasikan secara online di jurnal Kebidanan FK UNAIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lampiran 1: Contoh artikel ilmiah 
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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP 
PERILAKU HIGIENE VULVA PADA REMAJA PUTRI 

 
THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON VULVAR 

HYGIENE BEHAVIOR IN WOMEN ADOLESCENTS 
 

Hasfinda Fakhir Mufid, Florentina Sustini 
 

Program Studi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 
Surabaya 

Alamat korespondensi: 
Kampung Selatan RT 03/RW 05 Asembagus, Situbondo, Indonesia 

Email: hasfindafakhirmufid@gmail.com 
 

Abstrak 
 

Latar Belakang: Perilaku higiene vulva adalah pengetahuan, sikap, dan praktik atau tindakan 
perawatan organ genitalia bagian luar yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta 
mencegah infeksi. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, perilaku higiene vulva 
remaja masih kurang. Perubahan perilaku kesehatan seseorang dapat dilakukan dengan pemberian 
pendidikan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadap perilaku higiene vulva pada remaja putri. Metode: Metode penelitian ini adalah pre-
experimental designs dengan rancangan penelitian one group pretest-posttest design. Jumlah sampel 
sebanyak 90 siswi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random 
sampling. Variabel bebas adalah pendidikan kesehatan yang diberikan sebanyak 4 kali pertemuan 
(satu minggu satu pertemuan) dengan metode penyuluhan, demonstrasi, dan diskusi kelompok. 
Variabel terikatnya adalah perilaku higiene vulva yang terdiri dari 3 sub variabel yaitu pengetahuan, 
sikap, dan praktik. Instrument yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data menggunakan uji 
Wilcoxon signed rank test. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan kategori pengetahuan remaja yang 
baik meningkat dari 8,9% menjadi 74,4% dan tidak ada yang berada pada kategori kurang. Kategori 
sikap sangat baik meningkat dari 10% menjadi 77,8% dan tidak ada yang berada pada kategori 
kurang. Praktik yang baik meningkat dari 2,2% menjadi 31,1% dan kategori kurang menjadi 
berkurang. Hasil uji Wilcoxon signed rank test data pretest-posttest pengetahuan p = 0,000 (p < 
0,05), sikap p = 0,000 (p < 0,05), dan praktik p = 0,000 (p < 0,05). Kesimpulan: Data tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku higiene vulva pada 
remaja putri.  
 
Kata kunci: higiene vulva, perilaku, pendidikan kesehatan 
 

Abstract 
 

Background: Vulvar hygiene behavior is knowledge, attitude, and practice or action to care for 
external genital organ which aims to maintain cleanliness, health, and prevent infection. Based on 
preliminary studies and previous studies, adolescent vulvar hygiene behavior is lacking. Person's 
health behavior can be changed by providing health education. This study aims to analyze the effect 
of health education on vulvar hygiene behavior in adolescent. Methods: This research method is 
pre-experimental designs with one group pretest-posttest design. The number of samples is 90 high 
school students with sampling technique using proportional random sampling. The independent 
variable is health education given in 4 meetings by lecture method, demonstration, and group 
discussion (one meeting per week). The dependent variable is the vulvar hygiene behavior which 
consists of 3 sub variables namely knowledge, attitude, and practice. The measuring tool used in 
this research is the questionnaire and data analysis using Wilcoxon signed rank test. Results: The 
results showed that the category of good knowledge increased from 8.9% to 74.4% and none were 
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in the less category. The category of excellent attitude increased from 10% to 77.8% and none were 
in the less category. Good practice increased from 2.2% to 31.1% and the less category became 
reduced. Result of Wilcoxon signed rank test pretest-posttest data knowledge p = 0,000 (p <0,05), 
attitude p = 0,000 (p <0,05), and practice p = 0,000 (p <0,05). Conclusions: Those results indicate 
that there is an influence of health education on vulvar hygiene behavior in adolescent. 
 
Keywords: vulvar hygiene, behavior, health education 
 
 

PENDAHULUAN 

Higiene vulva atau perawatan organ reproduksi bagian luar sangat penting 

bagi remaja untuk menjaga kesehatan dan mencegah infeksi karena masa remaja 

merupakan awal masa reproduktif bagi seorang wanita (Kusmiran, 2012). Pada 

beberapa penelitian mengenai perilaku higiene vulva remaja didapatkan bahwa 

masih banyak remaja yang memiliki perilaku  higiene vulva yang buruk. Seperti 

pada penelitian yang dilakukan Annisa (2013) di daerah Pondok Cabe Ilir yaitu 

sebanyak 56,9% remaja putri memiliki perilaku higiene vulva yang buruk. Pada 

studi kualitatif yang dilakukan Sandriana, et al (2014) tentang perilaku higiene 

vulva santriwati di Pesantren Ummul Mukminin Makassar didapatkan kesimpulan 

bahwa informan yang diteliti memiliki perilaku higiene vulva yang masih kurang. 

Masalah kesehatan reproduksi yang dapat timbul akibat perilaku higiene vulva yang 

kurang adalah keputihan patologis dan pruritus vulvae (Rini, 2015; Indah, 2012). 

Notoatmodjo (2010) menyebutkan 3 domain perilaku kesehatan yaitu 

pengetahuan, sikap, dan praktik atau tindakan. Ketiga domain perilaku tersebut 

berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Pendidikan kesehatan dapat dilakukan 

untuk memberikan informasi dan diskusi partisipasi kepada remaja sebagai sarana 

strategi perubahan perilaku. Pemerintah menanggapi pentingnya pendidikan 

kesehatan reproduksi bagi remaja dengan menggalakkan PKPR (Pelayanan 

Kesehatan Peduli Remaja) dan PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling 

Kesehatan Reproduksi Remaja) (Imron, 2012; Kemenkes RI, 2015). Namun, 

penyebaran kedua pogram tersebut masih belum merata. 

Berdasarkan studi pendahuluan pada 10 siswi kelas X dan XI di Pondok 

Pesantren Al-Fithrah didapatkan hanya dua orang yang mengaku pernah 

mendapatkan penyuluhan tentang higiene vulva. 4 dari 10 siswi tidak mengetahui 

tentang pentingnya perawatan organ genitalia bagian luar. 9 dari 10 siswi memiliki 

kebiasaan tidak pernah mengeringkan alat kelamin setelah membersihkannya dan 
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langsung mengenakan celana dalam. Hanya dua orang yang memiliki kebiasaan 

mengganti celana dalam 2 kali sehari, 4 orang mengganti celana dalam sehari sekali, 

dan 4 orang lainnya memiliki kebiasaan mengganti celana dalam sekali dalam dua 

hari. 

Tujuan dari penelitian untuk menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap perilaku higiene vulva pada remaja putri di Pondok Pesantren Al-Fithrah 

Surabaya. Hipotesis penelitian “Ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

perilaku higiene vulva di Pondok Pesantren Al-Fithrah Surabaya”. 

 

METODE 

 Rancangan penelitian yang digunakan adalah pre-experimental designs 

dengan one group pretest-posttest design. Populasi pada penelitian ini adalah siswi 

kelas X dan XI MA Al-Fithrah dengan jumlah 328 siswi. Teknik sampel yang 

digunakan adalah proportional random sampling. Besar sampel dihitung 

menggunakan rumus besar sampel penelitian analitik kategorik berpasangan 

didapatkan hasil 81 responden. Pada pelaksanaan penelitian, responden yang 

didapatkan sebanyak 90 responden. 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendidikan kesehatan yang 

diberikan dengan metode penyuluhan, demonstrasi, dan diskusi kelompok. 

Variabel terikat adalah perilaku higiene vulva yang terdiri dari pengetahuan, sikap, 

dan praktik. Pengetahuan, sikap, dan praktik berskala data ordinal dan diukur 

menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 

Berikut definisi operasional dari variabel penelitian. 

Tabel 1 Definisi operasional variabel penelitian 
Variabel/ 

Subvariabel 
Definisi Operasional Alat Ukur Kategori 

Pendidikan 
kesehatan 
tentang higiene 
vulva 

Pemberian promosi kesehatan dalam 
bentuk penyuluhan, demonstrasi, dan 
diskusi kelompok. 

SAP - 

Perilaku 
Higiene Vulva: 
Pengetahuan  

Kemampuan remaja dalam menjawab 
pertanyaan mengenai higiene vulva. 
Jawaban benar mendapat skor 1 dan 
jawaban salah skor 0. 

Kuesioner 1. Baik jika skor 8-10 
(76%-100%) 

2. Cukup jika skor 6-7 
(56%-75%) 

3. Kurang < 6 (< 56%) 
Sikap  Respon remaja tentang higiene vulva. 

Kuesioner berjumlah 10 pernyataan. 
Untuk pernyataan positif 

Kuesioner 1. Sangat baik jika skor 
31 – 40 (76-100%) 
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SS = 4 
S = 3 
TS = 2 
STS = 1 
Dan sebaliknya untuk pernyataan 
negative 

2. Cukup jika skor 21 – 
30 (51-75%) 

3. Kurang jika skor 10 - 
20 (26 – 50%) 

4. Sangat tidak baik jika 
skor < 10 (< 26%) 

Praktik/ 
tindakan  

Tindakan membersihkan alat kelamin 
wanita bagian luar dan sekitarnya. 
Jawaban benar mendapat skor 1 dan 
jawaban salah skor 0. 

Kuesioner 1. Baik jika skor 9 – 11 
(76%-100%) 

2. Cukup jika skor 6 – 8 
(56%-75%) 

3. Kurang jika skor < 6 
(< 56%) 

Sumber: Hidayat (2014); Wawan & Dewi (2010) 

 Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari – Maret 2017 dimulai 

dengan penentuan sampel penelitian. Sebelum diberikan pendidikan kesehatan, 

perilaku higiene vulva responden diukur menggunakan kuesioner sebagai pretest. 

Kemudian diberikan pendidikan kesehatan sebanyak empat kali pertemuan (satu 

minggu satu kali pertemuan). Setelah empat kali pertemuan, responden diberikan 

kuesioner yang sama pada saat pretest untuk mengukur perubahan perilaku higiene 

vulva remaja. Pengolahan data dilakukan dengan editing, coding, entry, cleaning, 

dan tabulating data. Data yang sudah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis 

menggunakan uji Wilcoxon signed rank test dengan bantuan program komputer 

SPSS. 

 

HASIL 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan dibagi dalam tiga kategori yaitu baik, cukup, dan kurang. Saat 

pretest sebagian besar responden memiliki pengetahuan kurang tentang higiene 

vulva dengan nilai rata-rata 47,67. Pengetahuan responden mengalami 

peningkatan setelah diberi pendidikan kesehatan yaitu sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan baik dengan nilai rata-rata 82,45. 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2 Pengetahuan tentang higiene vulva sebelum dan sesudah 
pendidikan kesehatan responden di Pondok Pesantren Al-Fithrah 
Surabaya 

Kategori Sebelum Sesudah 
Jml % Jml % 

Baik 8 8,9 67 74,4 
Cukup 19 21,1 23 25,6 
Kurang 63 70,0 0 0 
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Total 90 100 90 100 
Rata-rata nilai (mean) 47,67 82,45 

Standart Deviasi 17,36 11,14 
p value = 0,000 

 
Tabel 2 hasil uji Wilcoxon signed rank test didapatkan p = 0,000 (p < 

0,05) yang menunjukkan terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan. 

2. Sikap 

Variabel sikap dibagi dalam empat kategori yaitu sangat baik, cukup baik, 

kurang, dan sangat tidak baik. Sebelum diberi pendidikan kesehatan sebagian 

besar sikap responden tentang higiene vulva dalam kategori cukup baik dengan 

nilai rata-rata 66,67. Setelah diberi pendidikan kesehatan, rata-rata nilai sikap 

responden meningkat ke kategori sangat baik yaitu 82,11. Selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3 Sikap tentang higiene vulva sebelum dan sesudah pendidikan 
kesehatan responden di Pondok Pesantren Al-Fithrah Surabaya 

Kategori Sebelum Sesudah 
Jml % Jml % 

Sangat baik 9 10,0 70 77,8 
Cukup baik 80 88,9 20 22,2 

Kurang 1 1,1 0 0 
Sangat tidak baik 0 0 0 0 

Total 90 100 90 100 
Rata-rata nilai (mean) 66,67 82,11 

Standart Deviasi 8,06 7,54 
p value = 0,000 

 
Tabel 3 menunjukkan hasil uji Wilcoxon signed rank test didapatkan p 

= 0,000 (p < 0,05) yang berarti terdapat perbedaan sikap sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan. 

3. Praktik 

Praktik dibagi dalam tiga kategori yaitu baik, cukup, dan kurang. Praktik 

higiene vulva responden sebelum diberi pendidikan kesehatan sebagian besar 

masih kurang, dengan nilai rata-rata 51,11. Rata-rata praktik higiene vulva 

responden meningkat setelah diberi pendidikan kesehatan yaitu 71,31 atau 

berada dalam kategori cukup. Setelah diberikan pendidikan kesehatan, kategori 

praktik kurang menjadi berkurang dari 64 responden menjadi 11 responden. 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4 Praktik higiene vulva sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan 
responden di Pondok Pesantren Al-Fithrah Surabaya 

Kategori Sebelum Sesudah 
Jml % Jml % 

Baik 2 2,2 28 31,1 
Cukup 24 26,7 51 56,7 
Kurang 64 71,1 11 12,2 
Total 90 100 90 100 

Rata-rata nilai (mean) 51,11 71,31 
Standart Deviasi 13,80 13,89 

p value = 0,000 
  

Tabel 4 menunjukkan hasil uji Wilcoxon signed rank test didapatkan p = 

0,000 (p < 0,05) yang menunjukkan terdapat perbedaan praktik sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 

 

PEMBAHASAN 

 Hasil uji Wilcoxon signed rank test untuk ketiga sub variabel menunjukkan 

terdapat perubahan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan yang 

berarti terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku higiene vulva 

pada remaja putri. Penelitian Yulian (2013) menunjukkan hasil yang sama yaitu 

terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku higiene vulva pada 

remaja putri. Penelitian Sari, et al (2012) juga menunjukkan peningkatan yang 

signifikan pada pengetahuan dan keterampilan remaja dalam perawatan organ 

genetalia bagian luar sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan metode 

ceramah dan FGD (Focus Group Discussion). 

 Pendidikan kesehatan merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk 

mengubah perilaku kesehatan seseorang (Notoatmodjo, 2010). Media dan metode 

yang digunakan dalam pendidikan kesehatan juga berpengaruh terhadap 

keberhasilan tujuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penyuluhan, 

demonstrasi, dan diskusi kelompok. 

Teori Edgar Dale yang dikenal dengan The Cone of Experience 

menunjukkan bahwa metode ceramah atau penyuluhan hanya akan meninggalkan 

pengalaman sebanyak 20-30% setelah 2 minggu. Metode demonstrasi akan 

meninggalkan pengalaman sebanyak 50% dari apa yang didengar dan dilihat. 

Metode diskusi kelompok akan meninggalkan pengalaman bagi responden 70% 

karena responden ikut aktif dalam diskusi. Jarak waktu satu minggu antarpertemuan 
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yang digunakan oleh responden untuk mempraktikkan apa yang didapat mampu 

meninggalkan pengalaman sebanyak 90% (Rice, 2010). Pengalaman yang sangat 

berkesan ini menjadi dasar pengetahuan dan sikap responden yang berdampak 

terhadap praktik higiene vulva mereka sehari-hari. 

Penggunaan alat bantu atau media pendidikan kesehatan juga berpengaruh 

terhadap penerimaan informasi seseorang. Media yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah leaflet, slide presentasi, video, dan alat peraga atau benda tiruan. Edgar Dale 

dalam Suiraoka & Supariasa (2012) dan Machfoedz & Suryani (2007) membagi 

media pendidikan menjadi 11 macam sekaligus menggambarkan intensitas tiap-tiap 

alat dalam sebuah kerucut. Leaflet dan slide presentasi yang hanya berisi tulisan 

berada pada tingkatan kedua yang berarti tidak berpengaruh banyak untuk 

mempersepsi bahan pendidikan. Video atau film berada pada tingkatan keempat 

dan alat peraga atau benda tiruan berada pada tingakatan ke-10. 

Media pendidikan dengan intensitas yang baik akan membantu 

penyampaian pesan pendidikan dengan lebih jelas sehingga pengetahuan yang 

didapat responden lebih mantap. Pengetahuan dan pengalaman yang baik 

berpengaruh terhadap sikap responden tentang higiene vulva yang akan membentuk 

sebuah tindakan higiene vulva yang baik (Machfoedz & Suryani, 2007; Azwar, 

2012; Notoatmodjo, 2012). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

perilaku (pengetahuan, sikap, dan praktik) higiene vulva pada remaja putri di 

Pondok Pesantren Al-Fithrah Surabaya. Perilaku tersebut mengalami peningkatan 

yang signifikan setelah diberikan pendidikan kesehatan metode penyuluhan, 

demonstrasi, dan diskusi kelompok yang diberikan dalam empat kali pertemuan. 

 Remaja yang telah mendapatkan pendidikan kesehatan sebaiknya selalu 

menerapkan apa yang sudah didapat dan bagi tempat penelitian untuk mengadakan 

pendidikan kesehatan sejenis terutama bagi siswi yang tidak menjadi responden. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode coaching atau 

pembinaan praktik pada responden penelitian dan penilaian praktik dilakukan 

dengan menggunakan alat peraga. 
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Lampiran 2: Lembar Persetujuan Publikasi Artikel (diisi oleh pembimbing) 
 

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ARTIKEL 
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Lampiran 3: Format penilaian artikel (diisi oleh penguji skripsi) 
 

FORMAT	PENILAIAN	ARTIKEL	OLEH	MITRA	BEBESTARI	
	

Judul	Artikel:	....................................................................................................................................	
Tanggal	kirim	:	.................................................................................................................................	
Tanggal	Kembali	ke	redaksi:	.....................................................................................................	

No.	 Kriteria	 Ya*)	 Tidak*)	
1	 Apakah	artikel	ini	sudah	pernah	di	muat	pada	media	lain	?	

(sepengatahuan	saudara)	
	 	

2	 Apakah	sistematika	Artikel	sudah	lengkap	dan	benar?	
(Judul,	Nama	penulis	dan	lembaga,	Abstrak,	Pendahuluan	atau	pengantar,	
Metode,	 Hasil	 dan	 pembahasan,	 Simpulan,	 saran	 dan	 persantunan,	
Pustaka)	

	 	

3	 Judul	artikel	menggambarkan	isi,singkat	dan	jelas	 	 	
4	 Abstrak	sudah	jelas	mewakili	seluruh	isi	artikel	 	 	
5	 Kata	kunci	pada	abstrak	sudah	mewakili	isi	artikel	 	 	
6	 Latar	belakang	masalah	dan	tujuan	jelas	 	 	
7	 Metode	penelitian	sesuai	dengan	tujuan	 	 	
8	 Prosedur	penelitian	jelas	 	 	
9	 Data	hasil	penelitian	sesuai	dengan	tujuan	 	 	
10	 Penyajian	data	memudahkan	pembahasannya	 	 	
11	 Ketajaman	analisis	dan	sintesis	dalam	pembahasan	:	

• Secara	empirik	dibandingkan	dengan	penelitian	sebelumnya	
• Secara	keilmuan	dikaji	sebab	dan	akibatnya	

	 	

12	 Gambar	pada	artikel	sudah	menjelaskan	substansi	naskah	 	 	
13	 Ada	bagian	tulisan	yang	perlu	dikembangkan	 	 	
14	 Ada	bagian	tulisan	yang	perlu	dihilangkan	 	 	
15	 Semua	kutipan	pustaka	relevan	dengan	isi	 	 	
16	 Pustaka	 artikel	 minimal	 60%	 jernal	 (5	 tahun	 terakhir)	 dan	 maksimal		

40%		untuk	textbook	(10	tahun	terakhir).	
	 	

	
FORMAT	REKOMENDASI	MITRA	BEBESTARI	UNTUK	PENULIS	

No.	 Kriteria	 *)	
1	 Artikel	dimuat	tanpa	perubahan	 	
2	 Artikel	dapat	dimuat	dengan	perbaikan,	sesuai	arahan	mitra	bebestari	 	
3	 Artikel	 dapat	 dimuat	 dengan	 perbaikan,	 format	 dan	 bahasa	 sesuai	

arahan	redaksi	pelaksana	
	

4	 Penulis	 artikel	 perlu	 melakukan	 perbaikan	 terhadap	 hal-hal	 berikut	
(saran	perbaikan	mohon	langsung	ditulis	pada	naskah	artikel)	

	

5	 Artikel	tidak	dapat	dimut?dipublikasikan	 	
Keterangan	:	*Beri	tanda	tilik	(√)																**Coret	yang	tidak		perlu	

 Surabaya,........................................ 
	 	 	 	 	 	 	 Mitra	Bebestari	
	
	 	 	 	 	 	 	 ..................................................	
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Lampiran 4: Contoh Lembar Submitted (diisi oleh pengelola jurnal) 
 

LEMBAR SUBMITTED 
 

Dengan ini kami sebagai pengurus jurnal Prodi Kebidanan FK UNAIR menyatakan 
sebagai berikut : 
Judul Jurnal: .............................................................................................................. 
Author: ....................................................................................................................... 
Co-author: ................................................................................................................. 
Telah kami terima (Submitted) pada tanggal .................................. sebagai 
persyaratan mahasiswa mengikuti Yudisium Sarjana di Program Studi Kebidanan 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 
Demikian penyataan ini kami buat dengan sebenarnya.Terimakasih. 
 
 
 
        Chief Editor 

 
 
 

     
                Baksono Winardi, dr., Sp.OG(K) 

      NIP. 19540930 198111 1 001          
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Lampiran 5: Contoh Lembar Accepted (diisi oleh pengelola jurnal) 
 

LEMBAR ACCEPTED 
 

Dengan ini kami sebagai pengurus jurnal Prodi Kebidanan FK UNAIR menyatakan 
sebagai berikut : 
Judul Jurnal: .............................................................................................................. 
Author: ....................................................................................................................... 
Co-author: ................................................................................................................. 
Telah kami terima (Accepted) pada tanggal ................................. sebagai 
persyaratan mahasiswa mengikuti Yudisium Sarjana di Program Studi Kebidanan 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 
Demikian penyataan ini kami buat dengan sebenarnya.Terimakasih. 
 
 
 

                                                                                Chief Editor 
 
 
 
 
 

Baksono Winardi, dr., Sp.OG(K) 
                                                                            NIP. 19540930 198111 1 001 
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